
i 
 

 
 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KUANTUM  

SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 NGARGOYOSO KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
 
 
 
 

          
 
 
 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

ERMAWATI SETYORINI 

X7109030 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

Juli 2012 

 

 

 

 



ii 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

 

 Nama   : Ermawati Setyorini 

         NIM   : X7109030 

        Jurusan /Program Studi : Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

 

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KUANTUM 

SISWA KELAAS IV SD NEGERI 02 NGARGOYOSO KARANGANYAR”. Ini 

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, informasi yang dikutip 

dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, 

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya. 

 

             Surakarta, Juli 2012 

 

        Yang membuat pernyataan 

 

 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

             Ermawati Setyorini 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KUANTUM  

SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 NGARGOYOSO KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 

 

 

Oleh: 

ERMAWATI SETYORINI 

X7109030 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar  

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

Juli 2012 

 



iv 
 

 

PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Surakarta,  Juli 2012 

 

 

Persetujuan Pembimbing, 

  Pembimbing I, 

 

 

 

Drs.  Amir  M. Pd.  

NIP. 195107061974041001 

 

Pembimbing II, 

 

 

 

Drs. Hasan Mahfud, M. Pd. 

NIP. 195905151987031002 



v 
 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi 

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 

Pada hari : 

Tanggal : 

 

Tim Penguji Skripsi: 

Nama Terang       Tanda Tangan 

Ketua  : Drs. Hadi Mulyono, M. Pd.                                                  

Sekretaris : Drs. Sukarno, M. Pd.    

Anggota I : Drs. Amir, M. Pd.  

Anggota II : Drs. Hasan Mahfud, M. Pd.     

 

 

Disahkan oleh 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret 

a.n Dekan 

Pembantu Dekan I 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M. Si. 

NIP 19660415 199103 1 002 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

ABSTRAK 

 

 

 

Ermawati Setyorini. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Melalui Model 

Pembelajaran Kuantum Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso Tahun 2012. Skripsi,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar melalui model pembelajaran 

kuantum. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso yang berjumlah 

21 siswa.  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan tes. 

Validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan Triangulasi data. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari (1) reduksi data, 

(2) sajian data, (3) penarikan simpulan atau verifikasi.  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan menulis karangan 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kuantum. Terdapat peningkatan tiap 

siklus. Hasil tes sebelum tindakan menunjukkan rata-rata kelas mencapai 62,33. Hasil pada 

siklus I menunjukkan nilai rata-rata 68,33 dan mengalami peningkatan sebesar 6,00 % dari 

hasil tes sebelum penelitian. Pada siklus I terdapat 13 siswa atau (61,90%) yang tuntas dan 8 

siswa atau ( 38,10%) yang belum tuntas. Kemudian hasil pada siklus II menunjukkan nilai 

rata-rata kelas mencapai 73,43 dan mengalami peningkatan sebesar 5,1 % dari hasil tes pada 

siklus I. Pada siklus II terdapat 19 siswa atau (90,48%) siswa yang tuntas dan 2 siswa atau 

(9,52%) siswa yang belum tuntas. Dengan KKM yang telah ditentukan sebesar 65. 

 

 

 

Kata kunci : Menulis Karangan dan Model Pembelajaran Kuantum 
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ABSTRACT  
 

Ermawati Setyorini.  Improvement of Essay Writing Ability through Quantum 

Learning Model in Class IV Students of SD Negeri 02 Ngargoyoso 2012. Thesis, 

Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta of.  

July 2012.  

The purpose of this study is to improve the essay write ability in Class IV 

Students of SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar through quantum learning model.  

 This research is a class action research.  This research was conducted in two 

cycles, each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection.  

Subjects were students in class IV SD Negeri 02 Ngargoyoso, amounting to 21 

students.  

Data collection techniques using observation, documentation, and testing.  

The data validity used is the content validity and triangulation of data. Data analysis 

technique used is data analysis techniques interactive model that consisting (1) data 

reduction, (2) data presentation, (3) conclusion drawing or verification.  

Based on the results of the study there is an increased in essay write ability the 

class IV students of SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar after follow learning 

with quantum learning model. There is an increase in each cycle. The test results 

before the action shows the class average achieved 62,33.  The results of the cycle I 

shows the average value of 68,33 and an increase of 6,00% of the test results before 

the study.  On the cycle I have 13 students or (61,90%) who completed and 8 students 

or (38,10%) are not yet complete. Then the cycle II shows the class average achieved 

73,43 and an increase of 5,1% of the tests results on a cycle I.  In the cycle II there are 

19 students or (90,48%) who complete and 2 students, or (9,52%) students who are 

not yet complete.  KKM defined by 65.  

 

 

Keyword: writing ability and qantum learning model  
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MOTTO 

 

 

 

 Orang yang sabar 

 bertahan sampai pada waktu yang tepat, 

 kemudian akan terbit sukacita baginya (Sir 1:23) 

 

 

 

 Berbahagialah orang yang bertahan  dalam percobaan,  

sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima 

mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah (Yak) 

 

 

 

 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang 

Yang hidupnya berkenan kepada-Nya: 

Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,  

Sebab Tuhan menopang tangannya ( Maz 37:23) 

 

 

 

    Setetes air yang sadar emosi diri 

Derajatnya meninggi bagai mutiara 

Setangkai rumput yang sadar emosi diri 

Berkembang memenuhi taman ( Iqbal) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakatnya. Demikian halnya juga bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah mengalami 

kemajuan pesat baik dalam persebaran, perbendaharaan kata, lingkup pemakaian 

dan fungsinya. Bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan dalam 

kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Pembinaan dan pengembangan 

bahasa Indonesia dilakukan baik melalui jalur formal yaitu mulai dari jenjang 

Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, maupun jalur nonformal yaitu melalui 

organisasi, karang taruna, dan kelompok belajar. 

Di dalam masyarakat modern seperti sekarang ini dikenal ada dua cara 

berkomunikasi, yaitu berkomunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak 

langsung. Kegiatan berbicara dan mendengarkan (menyimak), merupakan 

komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan menulis dan membaca 

merupakan komunikasi tidak langsung. 

Menurut Tarigan (1994: 1) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa 

meliputi empat komponen, antara lain adalah: keterampilan menyimak (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading 

skills), dan keterampilan menulis (writing skills). 

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa. Keterampilan menulis memiliki peranan yang sangat penting, yaitu 

dengan menulis seseorang dapat menuangkan ide atau pikiran, gagasan ke dalam 

sebuah karangan atau bacaan.  

Menurut Tarigan (1994: 3) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Lebih lanjut, Tarigan menambahkan bahwa dalam 

kemampuan menulis tidak datang begitu saja, melainkan harus melalui latihan dan 

praktek yang banyak dan teratur. 
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Menurut Mulyeti & Tarmizi (2009: 5.3) menulis adalah suatu proses 

berpikir dan menuangkan pemikiran itu dalam bentuk wacana (karangan).  

Menurut Murray dalam Zuchdi Darmiyati (2001: 184) mendeskripsikan 

menulis sebagai proses penemuan dan penggalian ide-ide untuk diekspresikan, 

dan proses ini dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang dimilikinya. 

Menurut Hasani (2005: 2) menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis 

merupakan kegiatan produktif  dan ekspresif, sehingga penulis harus mampu 

memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa dan 

kosa kata.  

Keterampilan menulis harus dikuasai oleh seseorang, terutama seorang 

guru. Keterampilan menulis yang dimiliki guru memungkinkan membantu siswa 

untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Kegiatan menulis 

tidak hanya berhenti pada penyusunan kata saja, melainkan anak dituntut agar bisa 

mengembangkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang komunikatif dan 

memiliki arti. Kemudian kalimat tersebut bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah 

karangan yang bermakna dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain. 

Mengarang pada prinsipnya adalah bercerita tentang sesuatu yang ada 

pada angan-angan. Cerita tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk bahasa 

tulis yang komunikatif dan memiliki arti. Sehingga tidak hanya penulis sendiri 

yang memahami arti tulisan tersebut. Pembelajaran mengarang ini tidak mudah, 

harus ada keterampilan dari siswa dan bimbingan dari guru. 

Keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran sering dinilai dari 

kemampuannya dalam menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan. Oleh karena 

itu, penting bagi siswa untuk diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

menulis karangan. Dengan latihan secara berkesinambungan dan ketelitian guru 

dalam mengajar menulis, siswa dengan sendirinya  akan terbiasa mengungkapkan 

apa yang dirasakan dan dipikirkan, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan 

kreativitas siswa. Kegemaran dalam kegiatan menulis akan lebih meningkat serta 

akan menghasilkan karya yang dapat dinikmati oleh banyak orang. 
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             Menurut Lamuddin Finoza (2001: 189) mengarang adalah pekerjaan 

merangkai atau menyusun kata, frasa, kalimat dan alinea yang dipadukan dengan 

topik dan tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan 

berdasarkan ide atau gagasan tertentu.   

Pada prinsipnya, mengarang berhubungan dengan bahasa. Oleh karena 

itu, kecakapan menggunakan bahasa merupakan bekal utama dalam kegiatan 

mengarang. Dalam komunikasi sehari-hari kita memerlukan bahasa sebagai 

media, karena dapat memberikan kemungkinan arti yang sangat luas, apabila 

dibandingkan dengan cara-cara lain. Di sekolah diberikan modal pengetahuan 

bahasa, bahkan dilatih pula untuk menggunakannya dalam kegiatan menulis. 

Semua itu merupakan modal yang sangat berharga, dan modal itu harus 

dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan berbahasa yang sesungguhnya. 

Dalam masyarakat, mengarang tidak hanya dituntut pengetahuan teori saja, 

melainkan praktiknya dalam tulis-menulis 

Proses pembelajaran mengarang pada dasarnya menuntut kemampuan 

guru dalam mengendalikan kegiatan belajar siswa. Walaupun tidak setiap kegiatan 

siswa bergantung kepada guru, namun terdapat hubungan sebab akibat antara guru 

yang mengajar dengan siswa yang diajar. Oleh karena itu, salah satu tanggung 

jawab guru dalam proses pembelajaran adalah merancang dan melaksanakan 

proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga para peserta didik dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pada umumnya proses pembelajaran di 

Sekolah Dasar menggunakan komunikasi tatap muka secara langsung (face to 

face) dengan menggunakan bahasa lisan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan bahasa lisan kadang menimbulkan 

sejumlah persoalan baik yang muncul dari guru sendiri maupun siswa yang diajar 

ataupun lingkungan di mana proses pembelajaran berlangsung. Terlebih 

pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar, secara psikologis anak pada jenjang   

pendidikan awal menuntut informasi yang jelas, tidak verbalistik, sederhana dan 

pola pembelajaran menyenangkan (joyfull learning) serta sesuai kemampuan 

berpikir siswa. Kemampuan berpikir siswa satu dengan yang lain tentu berbeda, 

guru hendaknya menyadari karakteristik anak yang beraneka ragam tersebut. 
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Proses berpikir anak yang beraneka ragam mengakibatkan tujuan pembelajaran 

tidak akan mudah tercapai. Oleh sebab itu guru harus mampu mengembangkan 

strategi pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi. Maksud penggunaan model 

pembelajaran agar proses penyampaian materi pelajaran bisa dengan mudah 

diterima oleh semua siswa. Karena dengan adanya  model (modelling) siswa akan 

lebih mudah menerima dan memahami bahan ajar yang disampaikan guru dalam 

pembelajaran.  

Jadi, tidak hanya dengan media saja yang dibutuhkan dalam 

pembelajaraan, tetapi model pembelajaran juga sangat berperan dalam 

menentukan hasil belajar siswa.  

Seperti yang sekarang terjadi pada siswa kelas IV SD N 02 Ngargoyoso, 

keterampilan siswa dalam menulis karangan masih rendah. Berdasarkan 

wawancara dengan guru kelas IV SD N 02 Ngargoyoso yang mengatakan bahwa 

keterampilan siswa dalam menulis karangan tergolong masih rendah. Ada 

berbagai faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis karangan yaitu tingkat 

kemampuan berpikir anak yang beraneka ragam, guru belum menggunakan model 

pembelajaran kuantum dalam mengajar terutama belajar menulis karangan, 

penyusunan kalimat yang kurang sesuai, siswa tidak dibimbing secara penuh  

dalam menulis karangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil tes awal sebelum 

diadakan tindakan. Hasil tes sebelum tindakan terdapat pada lampiran 4 (halaman 

89). Data adalah sebagai berikut: 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase 

    1 55 – 64 13 61,90 % 

    2 65 – 74 6 28,5% 

    3 75 – 84 2   9,5% 

   4 85 – 94 0     0% 

Jumlah 21 100% 
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Masalah yang terjadi pada siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso harus 

segera diatasi. Dari berbagai jenis model pembelajaran, terdapat model 

pembelajaran yang menarik dan cocok digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan menulis karangan yaitu model pembelajaran Kuantum. Karena 

keterampilan menulis siswa khususnya menulis karangan harus segera dikuasai 

oleh siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso. Dengan tujuan agar masalah tersebut 

tidak berkelanjutan sampai anak naik ke kelas selanjutnya. 

Menurut DePorter dalam Sugiyanto (2008: 67) mendefinisikan bahwa 

pembelajaran kuantum bermakna interaksi-interaksi yang mengubah energi 

menjadi cahaya karena semua energi adalah kehidupan dan dalam proses 

pembelajarannya mengandung keberagaman dan interdeterminisme. Dengan kata 

lain interaksi-interaksi yang dimaksud mengubah kemampuan dan bakat alamiah 

siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. 

Menurut Zainal Aqib (2002: 126) model pembelajaran kuantum adalah 

suatu sistem pengajaran yang akrab dan menyenangkan. oleh karena itu, 

proses pembelajaran semacam ini sangat memerlukan guru yang 

mempunyai sifat peramah, bukan pemarah. Pembelajaran kuantum juga 

mensyaratkan bahwa seorang guru itu haruslah “pleasent to look” (sedap 

dipandang). Ini tidak berarti bahwa seorang guru itu harus tampan dan 

cantik. perasaan sedap ini akan membawa pengaruh positif terhadap 

perasaan siswa, misalnya mereka akan merasa betah berada di dalam kelas, 

walaupun pelajaran guru tersebut sudah usai. 

 

Menurut Sugiyanto (2008: 70) pembelajaran kuantum memusatkan 

perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi 

makna. Interaksi merupakan kata kunci dan konsep sentral dalam pembelajaran 

kuantum.  

Melalui model pembelajaran kuantum siswa akan menjadi semangat dan 

aktif dalam belajar. Siswa tidak akan mudah bosan, karena pembelajaran 

berlangsung dalam situasi yang menyenangkan dan siswa akan merasakan 

pengetahuan apa yang dimiliki guru dan begitu pula sebaliknya, guru akan 

merasakan apa yang dirasakan oleh siswa. Selain itu, pembelajaran kuantum juga 

sangat menekankan pada kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran 
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Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti 

tertarik melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Melalui Model Pembelajaran Kuantum Siswa 

Kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, tidak semua masalah diteliti. Pembatasan masalah 

difokuskan pada: 

1. Guru belum menggunakan Model Pembelajaran Kuantum pada Siswa Kelas 

IV SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Siswa Kelas IV SDN 02 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 masih rendah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah melalui penerapan model 

pembelajaran kuantum dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa 

kelas IV SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tindakan kelas yaitu: 

“Untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan melalui model 

pembelajaran kuantum siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2011/2012”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan bagi penelitian yang sejenis. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembelajaran 

Bahasa   Indonesia terutama kemampuan menulis karangan 

2) Memberikan informasi bagi guru untuk menentukan model 

pembelajaran yang tepat demi meningkatkan keterampilan menulis 

karangan. 

3) Sebagai masukan bagi guru untuk melibatkan siswa secara aktif 

sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran. 

b. Bagi siswa 

Meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa melalui model 

pembelajaran kuantum 

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan model pembelajaran 

kuantum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Tentang Keterampilan Menulis Karangan 

a. Pengertian Keterampilan  

Keterampilan merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap 

individu. Walaupun keterampilan (skills) yang dimiliki oleh setiap 

individu tidak selalu sama. Ruang keterampilan lingkup keterampilan 

sangat luas, yaitu meliputi,kegiatan yang berupa perbuatan, berpikir, 

berbicara, melihat, mendengar, dan sebagainya. 

Menurut Soemarjadi, Muzni Ramanto & Wikdati Zahri, 

keterampilan artinya kecekatan. Terampil atau cekat adalah kepandaian 

yang dimiliki oleh seseorang dengan cepat dan benar. tetapi seseorang 

yang melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah tidak dikatakan 

terampil. 

Menurut Hoetomo MA terampil adalah cakap dalam 

menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Lebih jauh Hoetomo 

menambahkan keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, 

Atau kecakapan yang diisyaratkan. 

Menurut EM Zul Fajri (2006: 546) keterampilan merupakan suatu 

kecakapan, kepandaian yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

adalah suatu kecakapan, kecekatan,  kepandaian yang dimiliki seseorang. 

seseorang dikatakan terampil jika seseorang tersebut melakukan sesuatu 

dengan benar, cepat, dan cekat. 

 

b. Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan H.G. (1994: 21) menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 
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lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik itu. 

Menurut Akhadiah dalam Zuchdi Darmiyati (2001: 184) menulis 

dapat diartikan sebagai aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau 

perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Menulis melibatkan 

aspek: penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi dan kosakata, 

penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, serta 

pengembangan model karangan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan 

bahwa kegiatan menulis melibatkan aspek bahasa dan isi. 

Menulis dapat juga diartikan sebagai suatu proses. Dalam 

menulis, seseorang akan menulis bagian-bagiannya, kemudian berhenti 

dan membaca untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, merevisi, atau 

mengganti yang telah ditulisnya, merencanakan kembali bagian-bagian 

karangan, dan sebagainya. 

Menurut Murray dalam Zuchdi Darmiyati (2001: 184) 

mendeskripsikan menulis sebagai proses penemuan dan penggalian ide-ide 

untuk diekspresikan, dan proses ini dipengaruhi oleh pengetahuan dasar 

yang dimilikinya.  

Menurut Mulyati Yeti (2009: 5.3) menulis adalah suatu proses  

berpikir dalam menuangkan pemikiran itu dalam sebuah bentuk wacana 

(karangan). Pendapat tersebut menekankan pada proses berpikir seseorang 

dalam menuangkan pemikiran ke dalam suatu wacana (karangan). Berbeda 

dengan pendapat dari Mujiyanto Yant (1999: 70) menulis diartikan 

sebagai kegiatan mengekspresikan ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, 

ide-imaji, aspirasi, dan lain-lain, dengan bahasa tulis yang baik, benar dan 

menarik.  

Menurut Zul Fajri EM (2006: 951) menulis adalah suatu 

keterampilan bahasa yang berupa tulis menulis dalam rangka 

menyampaikan/mengungkapakan gagasan terhadap pembaca. 

Menurut Lado menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 
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dipahami oleh seseorang,  sehingga orang lain dapat membaca langsung 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik tersebut. 

Menurut Tatkala menulis adalah suatu proses menyusun, 

mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda bersifat 

interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

menggunakan suatu sistem tanda konvesional yang dapat dilihat atau 

dibaca.  

Kegiatan menulis melibatkan aspek-aspek yang sangat 

dibutuhkan dalam menulis. Di antaranya adalah penggunaan tanda baca 

dan ejaan, penguasaan diksi (pilihan kata), penggunaan kosakata yang 

tepat, penataan kalimat yang sesuai yang bisa dikembangkan menjadi 

suatu kalimat yang bermakna dan memiliki arti. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, pikiran 

dan perasaan ke dalam suatu bentuk bahasa tulis yang mudah dipahami 

oleh orang lain, sehingga orang lain dapat membaca dan memahami 

bahasa dan gambaran grafik yang ditulis oleh penulis. 

 

c. Proses Menulis 

Menulis dapat dipandang sebagai rangkaian aktivitas yang bersifat 

fleksibel. Rangkaian aktivitas ini meliputi: pramenulis, penulisan draft, 

revisi, penyuntingan, dan publikasi atau pembahasan. Seperti halnya 

perkembangan membaca, perkembangan anak dalam menulis juga terjadi 

secara perlahan-lahan. Dalam tahap ini anak perlu mendapat bimbingan 

dalam memahami dan menguasai cara mentransfer pikiran ke dalam 

tulisan.  

Menurut Mulyati Yeti (2009: 5.3) dalam menulis, seseorang perlu 

memperhatikan tahapan proses menulis, secara sederhana, proses menulis 

antara lain sebagai berikut: 
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Gambar 1 

   Diagram Tahapan Menulis 

 

Dalam kegiatan menulis, seorang penulis merencanakan tulisannya, 

kemudian menulis, melakukan observasi, kemudian tulisan selesai. Tetapi 

observasi-observasi yang telah dilakukan terhadap penulis menunjukkan 

bahwa proses menulis tidaklah bersifat linear dan sederhana itu. Ternyata 

hasil observasi menunjukkan bahwa sering kali proses menulis terjadi 

pengulangan mulai dari mengulang perencanaan, menulis,merevisi hingga 

diperoleh tulisan akhir yang benar dan sempurna. 

Temple dkk. Dalam Zuchdi Darmiyati (2001: 52) mengidentifikasi 

ada berbagai tahap perkembangan tulisan yang dialami anak, antara lain: 

1. Tahap prafonemik 

2. Tahap fonemik awal 

3. Tahap nama huruf (menguasai huruf) 

4. Tahap transisi 

Berdasarkan tahap perkembangan tulisan yang dialami anak, 

tahapan merupakan suatu alur yang berkesinambungan, artinya bahwa dari 

tahap prafonemik akan berpengaruh pada tahap fonemik awal, dari tahap 

fonemik awal akan berpengaruh pada tahap nama huruf (menguasai huruf) 

dan berpengaruh ke tahap berikutnya.  

Dalam tahap prafonemik ini, anak sudah mulai mengenal huruf, 

akan tetapi anak belum bisa menggabungkan huruf menjadi kata, oleh 

sebab itu, sebab itu, yang dapat kita lakukan dalam tahap prafonemik 

anatara lain dengan cara membacakan kata-kata dengan keras, 

memberikan cara menuliskan huruf dan menjelaskan bentuk dan ukuran 

huruf. Pada tahap fonemik awal, ini merupakan perkembangan dari tahap 

prafonemik, yaitu anak sudah tahu cara menulis, akan tetapi keterampilan 

dalam menulis pada tahap fonetik awal masih terbatas, hal yang bisa 

dilakukan pada tahap fonemik awal adalah mengajak anak untuk berlatih 

perencanaan Menulis revisi 
Tulisan 

Akhir Revisi 
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menulis pada kata-kata tertentu, memberikan kesempatan pada anak untuk 

menuliskan apa yang bisa ditulis, jangan sampai anak merasa takut dalam 

menulis, kita beri kebebasan pada anak untuk menulis. Pada tahap nama 

huruf ( menguasai huruf) anak sudah mulai menulis huruf untuk dirangkai 

menjadi suatu kata, pada tahap ini, anak sering kali salah dalam menulis, 

maka hal yang bisa dilakukan adalah menuliskan kata/kelompok kata serta 

membimbing cara mengucapkannya, dan mencatat kata-kata yang sering 

dijumpai pada waktu membaca. Tahap transisi merupakan tahap akhir 

menulis, pada tahap ini, anak sudah menguasai sistem tata tulis yang 

lengkap, sudah menggunakan ejaan, tanda baca dalam menulis. Bimbingan 

yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah dengan cara memperkenalkan 

aturan tata tulis, cara mengucapkan kata, dan cara menulis. 

Menurut Tomkins & Hoskisson (1995) tahapan menulis secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1. Pra menulis (prewriting) 

2. Pengedrafan (drafting)   

3. Merevisi (revising) 

4. Mengedit (editing) 

5. Mempublikasikan (publishing) 

Berdasarkan pendapat penulis, bahwa dalam menulis harus 

melewati tahap-tahap yang selalu berkesinambungan. Pada tahap pra 

menulis (prewriting), siswa menentukan topik, mengumpulkan data, 

mengidentifikasikan tujuan menulis. Pada tahap pengedrafan (drafting) 

siswa menulis isi, menentukan pokok-pokok cerita yang menarik 

pembaca. Pada tahap merevisi (revising), siswa membuat perbaikan akan 

tulisan yang dibuat sesuai dengan komentar guru dan teman-temannya 

yang merevisi. Sedangkan pada tahap mengedit (editing) siswa 

membacakan ulang tulisannya. Pada tahap terakhir yaitu tahap 

mempublikasikan (publishing), pada tahap ini siswa mempublikasikan 

tulisannya dengan bentuk yang sesuai. 

 Dari tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap 

menulis dimulai dari tahap pengenalan bentuk dan ukuran huruf, kemudian 

menyusun huruf menjadi sebuah kata yang dikembangkan lagi menjadi 
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suatu kalimat, paragraf yang berarti dengan menggunakan tata bahasa dan 

cara penggunaan sistem tata tulis yang tepat. Hasil karya seseorang tesebut 

direvisi sampai benar-benar menjadi karya yang sempurna dan dapat 

dipublikasikan. 

 

d. Fungsi menulis 

Pada prinsipnya orang menulis itu tidak hanya sekedar menulis. 

Akan tetapi seseorang menulis tersebut memiliki fungsi. Pada prinsipnya 

fungsi utama  menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. 

Menurut Tarigan. H.G. (1994: 22) fungsi dari menulis dalam dunia 

pendidikan antara lain:  

1. Memudahkan para pelajar dalam berpikir. 

2. Menolong kita untuk berpikir secara kritis. 

3. Memudahkan kita untuk merasakan dan menikmati hubungan-

hubungan. 

4. Memperdalam daya tanggap dan persepsi kita. 

5. Memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. 

6. Menyusun urutan bagi pengalaman. 

Menurut Bernard Percy (1981) secara rinci menyebutkan bahwa 

fungsi menulis adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana untuk mengungkapkan diri 

2. Sebagai sarana pemahaman 

3. Membantu mengembangkan penguasaan pribadi, kebanggaan, 

perasaan, harga diri. 

4. Untuk memudahkan keterlibatan secara bersemangat bukannya 

penerimaan pasrah. 

5. Menulis dapat mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan 

menggunakan bahasan tujuan.  

Pada dasarnya, seseorang menulis memiliki fungsi dan tujuan yang 

bermakna. Menurut penulis, fungsi dari menulis sebagai sarana untuk 

mengungkapkan diri adalah, bahwa menulis itu untuk meluapkan apa yang 

sedang kita rasakan, untuk meluapkan isi hati. Menulis sebagai sarana 

pemahaman artinya, bahwa seseorang menulis dapat mengikat kuat ilmu 

pengetahuan yang dimiliki, menulis berfungsi untuk mengembangkan 

penguasaan pribadi, kebanggaan, perasaan, harga diri, artinya jika kita 

belajar terus menerus, maka pengetahuan semakin luas, dan dapat 
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meningkatkan harga diri yang semula rendah. Menulis untuk memudahkan 

keterlibatan secara bersemangat bukannya penerimaan pasrah, artinya 

bahwa dengan menulis, seseorang menjadi kreatif, peka terhadap sekitar. 

Menulis untuk mengembangkan suatu pemahaman, artinya bahwa dalam 

menulis, seseorang akan  berusaha memilih dan menggunakan betul 

bahasa yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

menulis adalah sebagai sarana untuk mengembangkan perasaan baik yang 

berupa kesedihan, kebanggaan perasaan, maupun harga diri  ke dalam 

sebuah tulisan yang bermakna yang bisa menumbuhkan ide kreatif dalam 

diri seseorang dengan menggunakan bahasa yang tepat. 

 

e. Tujuan Menulis 

Pada dasarnya, seseorang menulis tidak hanya sekedar bisa menulis 

saja, akan tetapi menulis tersebut memiliki tujuan. Seseorang yang 

menulis dengan tujuan untuk menuangkan ide atau gagasan yang ada 

dalam pikiran kemudian dituangkan dalam betuk tulisan yang tersusun 

secara sistematis dan memiliki arti. 

Secara umum, Tujuan seseorang menulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan suatu informasi. 

2. Untuk meyakinkan atau mendesak. 

3. Untuk menghibur atau menyenangkan 

4. Untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. 

Menurut Hugo Hartig dalam Tarigan H.G. (1994: 24) tujuan 

seseorang menulis adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penugasan (assignment purpose) 

2. Tujuan altruistik (altruistic purpose) 

3. Tujuan  persuasif (persuasive purpose) 

4. Tujuan informasional (informational purpose) 

5. Tujuan pernyataan diri (self-expressivepurpose) 

6. Tujuan kreatif (kreatif purpose) 

7. Tujuan pemecahan masalah (problem- solving purpose) 
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Menurut penulis, tujuan penugasan (assignment purpose) adalah 

menulis karena diberi tugas, bukan atas kemauan sendiri. Tujuan  

altruistik ( altruistic purpose) artinya menulis untuk memudahkan dan 

menyenangkan pembaca. Tujuan persuasif (persuaasive purpose) artinya 

menulis untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan yang 

diutamakan. Tujuan informasional (informational purpose) artinya 

menulis untuk memberikan informasi atas keterangan pembaca. Tujuan  

pernyataan diri (self-expressivepurpose), menulis untuk memperkenalkan 

diri sang pengarang kepada pembaca. Tujuan kreatif (kreatif purpose) 

artinya menulis untuk membuktikan bahwa sang penulis memiliki jiwa 

seni yang ideal. Tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose), 

artinya bahwa seorang penulis ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi, menjernihkan pikiran dan gagasannya sendiri agar dimengerti 

pembaca. 

Menurut Zul Fajri EM (2006: 951) bahwa tujuan menulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyampaikan pokok pikiran atau gagasan kepada para pembaca. 

2. Memberi informasi tentang suatu naskah kepada pembaca 

3. Memberi hiburan kepada pembaca 

4. Mempengaruhi pembaca atas argumentasi (pendapat) yan 

diungkapkannya melalui tulisan. 

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam 

menulis adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang isi 

hati penulis yang dituangkan dalam sebuah ragam bahasa tulis yang berupa 

karangan, selain itu juga membantu pembaca memahami isi dari bacaan 

tersebut. 

 

f. Pengertian Menulis Karangan 

Menurut Sabarti Akhadiah (1991: 104) bahwa dalam menulis 

karangan kita dituntut menentukan topik yang terbatas, mengembangkan 

dengan kalimat dan paragraf yang tersusun dengan logis, serta dapat pula 

memilih kata yang tepat dan menuliskannya dengan ejaan yang berlaku. 
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Menurutnya bahwa menulis karangan yang sederhana pun secara teknis 

sudah dituntut untuk memenuhi persyaratan dasar seperti kalau kita 

menulis sebuah karangan yang rumit. 

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Yant Mujiyanto (1999: 72) 

menyatakan bahwa mengarang selalu berhubungan dengan bahasa, bahasa 

merupakan satu-satunya ramuan untuk mengarang. Kecakapan 

menggunakan bahasa merupakan modal yang terutama dalam menulis 

karangan. 

Menurut Lamuddin Finoza (2001: 189) mengarang adalah 

pekerjaan merangkai atau menyusun kata, frasa, kalimat dan alinea yang 

dipadukan dengan topik dan tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir 

berupa karangan berdasarkan ide atau gagasan tertentu.  . 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

karangan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

merangkai kata, frasa, kalimat, dan alinea yang dipadukan dengan topik dan 

tema tertentu melalui bahasa tulis yang dirangkai secara sistematis dan logis 

dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara pembaca 

dengan maksud penulis, untuk memperoleh hasil akhir yang berupa 

karangan, berdasarkan ide, gagasan, dan pikiran. Ide atau gagasan tersebut 

disampaikan  sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik itu mengarang 

sederhana maupun menulis suatu karangan yang rumit. 

g.  Jenis-jenis Karangan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai jenis 

karangan, mulai dari bermacam-macam surat resmi dan pribadi, berita-

berita yang dimuat dalam surat kabar, artikel yang ditulis dalam majalah, 

makalah yang disampaikan dalam berbagai seminar,tesis serta buku-buku 

acuan atau referensi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sampai 

karya sastra. 

Zuchdi Darmiyati (2001: 98) membagi jenis karangan menjadi dua, 

antara lain: karangan fiksi, dan karangan nonfiksi. 

1) Karangan Fiksi 
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Istilah fiksi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa 

Inggris fiction yang berarti cabang seni sastra yang berupa ceritera – 

ceritera imajinatif, berbentuk prosa. Termasuk di dalam fiksi tersebut 

yakni cerpen, novel, dan ceritera – ceritera yang diciptakan. Oleh 

karena itu karangan fiksi juga disebut karangan rekaan atau cerita 

buatan. 

Kata fiction dalam bahasa Inggris sebenarnya diserap dari 

bahasa Latin fingere yang berarti ”membuat, membentuk”. Oleh sebab 

itu, fiksi juga disebut sebagai cerita buatan atau cerita rekaan. 

Karangan fiksi menyajikan cerita buatan pengarangnya. Dalam 

manyusun cerita, pengarang menggunakan daya imajinasinya. Oleh 

sebab itu,karangan fiksi disebut juga karangan imajinatif. Imajinatif 

ini dalam arti apa yang dikemukakan dalam karangan itu semata-mata 

apa yang  ada dalam angan-angan pengarang, bukan kenyataan atau 

realitas sebenarnya. 

Menurut Mulyati Yeti (2009: 7.5) karangan fiksi adalah 

tulisan yang bersifat imajinatif. Artinya ketika menulis, penulis 

menggunakan daya atau kekuatan imajinasinya. Pada umumnya, 

karangan fiksi didasari pada fakta/ data yang ada. Fakta dan data 

diperoleh dengan cermat, menggunakan gaya bahasa menarik. 

Menurut Ermina Krismarsanti (2009: 1) karangan fiksi adalah 

karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan 

khayalan atau imajinasi pengarang. Bahasa dalam tulisan fiksi selain 

bermakna denotatif juga bermakna konotatif dan asosiatif yaitu makna 

tidak sebenarnya. 

Karya fiksi menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, 

khayalan, sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh 

sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Fiksi 

adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi di dunia nyata. Dengan 

demikian kebenaran yang terdapat di dalam karya fiksi tidak harus 

sama dan memang tidak perlu disamakan dengan kebenaran yang 
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berlaku di dunia nyata. Kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran 

yang sesuai dengan keyakinan pengarang, kebenaran yang diyakini 

”keabsahannya” sesuai dengan pandangan pengarang terhadap 

masalah hidup dan kehidupan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

mengarang fiksi merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran  

imajinatif, sesuatu yang bersifat rekaan, berdasarkan khayalan dan 

tidak benar-benar terjadi, sehingga tidak  perlu dicari kebenarannya 

dalam dunia nyata. Bahasa dalam karangan fiksi menggunakan makna 

denotatif, selain itu juga bermakna konotatif  dan asosiatif yaitu 

makna yang tidak sebenarnya. 

Berdasarkan bentuknya, secara sederhana jenis wacana fiksi 

dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu (1) novel yaitu suatu cerita 

prosa yang fiktif dengan panjang tertentu, yang melukiskan para 

tokoh, gerak, serta adegan kehidupan yang representatif dalam suatu 

alur atau keadaan. (2) Cerbung (Cerita Bersambung) yaitu karangan 

fiksi yang panjang (jumlah halamannya) dan dimuat di media cetak 

secara bersambung.  (3) cerita pendek (cerpen) yaitu suatu bentuk 

prosa naratif fiktif, biasanya memusatkan perhatian pada satu 

kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh 

terbatas, mencakup jangka waktu singkat. 

2) Karangan Nonfiksi 

Berbeda dengan fiksi, karangan nonfiksi adalah tulisan yang 

bersifat faktual (Mulyati Yeti, 2009:7.5) Dalam hal ini data dan fakta 

tulisan nonfiksi harus akurat. Di samping itu, penulis karangan 

nonfiksi tidak diperkenankan menyertakan/menggunakan daya 

imajinasinya. Penulis bersifat objektif, menggunakan bahasa formal 

dan baku, tidak menggunakan gaya bahasa sastra. 

Menurut Mulyati Yeti (2009:5.28), “karangan nonfiksi 

merupakan hasil kegiatan penulisan yang mengandalkan logika dan 

pengamatan penulisnya”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
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tulisan nonfiksi cenderung bersifat logis dan empiris. Kegiatan ini 

didasarkan pada pengalaman penulis atau pengalaman orang-orang di 

sekitar penulis namun ditekankan pada pemikiran secara logis yaitu 

pengalaman yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia.  

Karangan nonfiksi pada dasarnya adalah semua jenis karangan 

yang menyajikan informasi, gagasan, ide, keinginan, yang 

dikemukakan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman 

empiris. Realitas yang disajikan pengarang dalam karangan non-

fiksi adalah realitas aktual, yaitu benar-benar terjadi secara 

nalar. Perbedaan utama antara karangan fiksi dan non-fiksi 

adalah pada hakikat realitas yang disajikan oleh pengarang. 

Dalam karangan fiksi, realitas yang disajikan pengarang adalah 

realitas imajiner, dalam arti bahwa realitas itu berada dalam 

rekaan pengarangnya. Sedangkan dalam karangan non-fiksi ini 

pengarang menyajikan isi karangannya tidak dengan 

imajinasinya melainkan dengan kemampuan 

bernalarnya.(Ahmad Rofi’udin dan Darmiyati Zuchdi dalam St. 

Y. Slamet, 2007:182-183). 

 

Nonfiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan data-

data yang otentik saja, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut 

imajinasi penulis. Demikian menurut Siti Habibah Wardah. Meskipun 

karya sastra nonfiksi berdasarkan pada peristiwa yang nyata, namun 

dapat juga suatu karya sastra nonfiksi disusun dan dikembangkan 

menurut imajinasi oleh pengarangnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa mengarang nonfiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang 

berisi informasi, kejadian, atau peristiwa yang terjadi secara faktual 

atau nyata disusun dengan kemampuan bernalar penulisnya. Dalam 

menyusun karangan nonfiksi hendaknya siswa mengalami sendiri 

kejadian atau peristiwa yang akan diungkapkan sehingga tulisan yang 

ia buat optimal dan pembelajaran akan bermakna. 

Karangan nonfiksi dapat disajikan dalam beberapa jenis wacana 

yaitu rangkaian kalimat yang saling berhubungan secara utuh. Wacana 

tersebut yaitu deskripsi, ekspositori, narasi dan argumentasi.  
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a. Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu  

sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat 

mencitrai (melihat, mendengar, mencium dan merasakan) apa yang 

dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya.  

b. Ekspositori adalah karangan yang bertujuan utama untuk 

memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu 

(masalah utama yang dikomunikasikan adalah informasi).  

c. Narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau 

kejadian menurut urutan kejadiannya. Dengan maksud memberi 

arti pada sebuah cerita atau serentetan kejadian sehingga pembaca 

dapat memetik hikmah dari cerita itu.  

d. Argumentasi adalah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan 

penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan 

dengan maksud memberikan alasan, untuk memperkuat atau 

menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. 

e. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya-bujuk, 

berdaya-ajak, ataupun berdaya himbau yang dapat menghimbau 

yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini 

dan menuruti eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. 

 Dalam penelitian yang ditulis pengarang ini, merupakan jenis 

menulis karangan nonfiksi lebih mengarah pada bentuk menulis karangan 

deskripsi. 

 Kata deskripsi berasal dari bahasa latin describere yang berarti 

menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi 

adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan 

keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

mendengar, mencium dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai 

dengan citra penulisnya (Suparno dan Mohamad Yunus, 2008:4.6). 

Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu, 

dengan sifat-sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada 
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pembaca. Sehingga pembaca mampu memahami apa yang digambarkan 

oleh penulis. 

Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, 

pengalaman, perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau 

memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) pembaca sehingga dia 

seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami 

penulisnya. Karangan deskripsi melukiskan suatu objek dengan kata-kata. 

Macam-macam deskripsi dibagi menjadi objek yaitu deskripsi orang dan 

tempat. Oleh karena itu karangan deskripsi dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu karangan deskripsi orang dan karangan deskripsi tempat.  

Deskripsi orang adalah suatu karangan dimana penulis 

melukiskan keadaan fisik, keadaan sekitar, watak/tingkah perbuatan atau 

mendeskripsikan gagasan-gagasan tokoh. Dengan pendeskripsian tersebut, 

pembaca mampu mengetahui ciri-ciri dan karakteristik orang yang 

digambarkan dalam karangan walaupun pembaca tidak mengenal orang 

tersebut. Didalam pikirannya pembaca dapat menyimpulkan sendiri 

tentang karakteristik orang yang disebutkan oleh penulis. 

Deskripsi tempat merupakan penggambaran situasi dan kondisi 

yang berasal dari suatu tempat. “Tempat memegang peranan yang sangat 

penting dalam setiap peristiwa. Tidak ada peristiwa yang terlepas dari 

lingkungan dan tempat. Semua kisah akan selalu mempunyai latar 

belakang tempat. Jalannya sebuah peristiwa akan menarik jika dikaitkan 

dengan tempat terjadinya peristiwa.” (Akhadiah dalam Suparno dan 

Mohamad Yunus, 2008:4.19). Dalam  penelitian ini lebih diarahkan pada 

deskripsi tempat mengingat objek tersebut mudah ditemukan di 

lingkungan sekitar siswa. Selain itu, objek yang menarik dapat 

mempengaruhi kreativitas siswa dalam melukiskan tempat yang pernah 

diamati atau dilihatnya. Hal ini akan mempermudah siswa dalam 

melukiskan keadaan tempat yang diamati. 
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Teknik menulis deskripsi dapat dilakukan dengan cara 1). 

mengamati objek yang akan ditulis (sifat fisik, persamaan atau 

perbedaannya dengan objek lain), 2). Menyeleksi dan menyusun rincian 

suatu deskripsi (memilih data/informasi, menyajikan informasi tentang 

objek yang dideskripsikan dsb). Pemilihan objek di sini menjadi salah satu 

hal yang penting mengingat objek merupakan media pembelajaran. Setelah  

dilakukan pemilihan objek, selanjutnya siswa dapat mencatat informasi 

secara rinci kemudian menyeleksi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Hal di atas dilakukan secara terstruktur agar siswa terbiasa 

melakukan sesuatu sesuai aturan. Dengan teknik yang baik, siswa mampu 

mengarang dengan baik, terstruktur dan isinya sesuai dengan tema.  

 

2. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran Kuantum 

      a. Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran, diperlukan pemilihan suatu model 

pembelajaran. Dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat, diharapkan 

dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Joyce & Well dalam Rusman (2010: 133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana jangka panjang), merancang bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lainnya. Model 

pembelajaran dapat juga dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya. 

Menurut Arends dalam Trianto (2007: 1) model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 
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Menurut Winataputra dalam Sugiyanto (2008: 7) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, 

ada model yang bisa ditiru, model yang digunakan dalam pembelajaran bisa 

guru, siswa, atau orang lain/ orang luar. 

Menurut Sugiyanto (2008: 22) pemodelan (modelling) adalah proses 

pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh 

siswa. Sebagai contoh, membaca berita, membaca lafal bahasa, sehingga 

siswa dapat mengerjakan dengan benar. 

Dengan demikian, modelling merupakan asas penting dalam proses 

pembelajaran. dengan adanya model, siswa akan lebih mudah dalam 

menerima pelajaran, siswa secara aktif mengikuti pelajaran, dan menjadi 

semangat dalam belajar.  

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

dalam pembelajaran merupakan suatu rencana untuk mengembangkan 

kurikulum jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran akan mudah tercapai, jika dalam pembelajaran bisa memilih 

model yang tepat, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

tidak hanya benda mati tetapi bisa menggunakan guru, siswa, orang lain atau 

bahkan orang yang ahli dalam bidangnya. 

 

b. Jenis-Jenis Model Pembelajaran 

 untuk mengoptimalkan pembelajaran, ada banyak model yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran. Menurut para ahli, untuk mengoptimalkan 

hasil belajar siswa ada model yang bisa dilambangkan dalam pembelajaran, 

antara lain adalah:  
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1. Model pembelajaran Kontekstual/ Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

CTL adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa selain itu mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya ada 

elemen-elemen yang saling terkait. 

3. Model pembelajaran Quantum 

Pembelajaran kuantum merupakan rakitan atau ramuan dari berbagai teori 

atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman 

neurologi/neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. 

4. Model pembelajaran terpadu 

Model ini merupakan cara pengajaran terpadu,pengajaran beberapa mata 

pelajaran dapat dijadikan satu tema. 

5. Model pembelajaran berbasis masalah (PBL) 

Merupakan model pembelajaran yang membuat siswa untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah. 

 

c. Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran 

Dengan banyaknya model yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, 

tetapi sebagai guru harus pandai-pandai memilih model yang tepat dan sesuai 

dengan mata pelajaran, tidak semua model cocok untuk diterapkan dalam 

setiap topik atau mata pembelajaran. ada berbagai hal yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran. 

Sugiyanto (2008: 8) mengemukakan kriteria yang digunakan dalam 

memilih model pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sifat bahan/ materi ajar, 

2.  Kondisi siswa 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana belajar. 
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 Menurut Sanjaya dalam Sugiyanto (2008: 8) menjelaskan ada 8 

prinsip dalam memilih model pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Mendorong aktivitas siswa 

3. Memperhatikan aspek individual siswa 

4. Mendorong proses interaksi 

5. Menantang siswa untuk berpikir 

6. Menimbulkan insprasi siswa untuk berbuat dan menguji 

7. Menimbulkan proses belajar yang menyenangkan 

8. Mampu memotivasi siswa belajar lebih lanjut 

Menurut Rusman (2010: 133) kriteria untuk menentukan model 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

2. Bahan materi pembelajaraan yang diajarkan 

3. Kondisi peserta didik atau siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria 

memilih model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajran 

yang ingin dicapai, taraf kemampuan siswa dalam menerima pelajaran, 

kondisi siswa dalam belajar, serta sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan.  

 

      d.  Pengertian Model Pembelajaran Kuantum 

Menurut DePorter (2000: 5) menyatakan bahwa pembelajaran 

kuantum adalah suatu orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di 

dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-

unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-

interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain.  

Menurut DePorter dalam Sugiyanto (2008: 67) Pembelajaran 

Kuantum didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi 

menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam 

fisika kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan 

energi. Atau sudah biasa dikenal dengan (E=mc
2
). Tubuh kita secara materi 

diibaratkan sebagai materi, sebagai pelajar tujuan kita adalah meraih 
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sebanyak mungkin cahaya; interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan 

energi cahaya. 

Menurut DePorter dalam Sugiyanto (2008:68) menyatakan 

pembelajaran Kuantum menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan 

belajar, dan NLP (Program Neurolinguistik) dengan teori, kenyakinan dan 

metode kami sendiri. Termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dari 

sebagai teori dan strategi belajar yang lain seperti : 1) Teori otak kanan atau 

kiri; 2) Teori otak 3 in 1; 3) Pilihan modalitas(visual, auditorial dan kinetik); 

4) Teori kecerdasan ganda; 5) Pendidikan Holistik(menyeluruh); 6) Belajar 

berdasarkan pengalaman; 7) Belajar dengan simbol (Metaphoric Learning); 

8) Simulasi atau permainan. 

 Menurut Zainal Aqib (2002: 126) model pembelajaran kuantum 

adalah suatu sistem pengajaran yang akrab dan menyenangkan. oleh karena 

itu, proses pembelajaran semacam ini sangat memerlukan guru yang 

mempunyai sifat peramah, bukan pemarah. Pembelajaran kuantum juga 

mensyaratkan bahwa seorang guru itu haruslah “pleasent to look” (sedap 

dipandang). Ini tidak berarti bahwa seorang guru itu harus tampan dan cantik. 

perasaan sedap ini akan membawa pengaruh positif terhadap perasaan siswa, 

misalnya mereka akan merasa betah berada di dalam kelas, walaupun 

pelajaran guru tersebut sudah usai. Pembelajaran kuantum juga mengandung 

arti Quick dan Quantity ( cepat dan berkualitas). Bahwasanya proses 

pembelajaran itu berlangsung cepat sesuai dengan alokasi waktu  yang 

ditetapkan, namun tetap mencapai sasaran dan tujuan. Pembelajaran yang 

cepat dan berkualitas ini sangatlah memerlukan dukungan media 

pembelajaran, seperti OHP, gambar video, CD player, dan sebagainya. 

Charlotte Shelton (1998: 1) menjelaskan tentang pengertian 

pembelajaran kuantum “The word of quantum literally means “a quantity of 

something”, mechanics refers to “the study of motion”. Quantum mechanic 

is, therefore, the study of sub atomic particle as quantities of “something”. 

Subatomic particle are not matrial things, rather, they ar probability 

tendencies-energy with potentiality. The energy, as the term mechanics 
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implies, is never static. It is always in continous motion, uncceasingly 

changing from wave to partcle and particle to wave, forming the atoms and 

molecolus that subsequently create a material world. It is really quite 

amazing that those seemingly stable and stationary things we observe in  the 

matrial world ore composed solely of energy”.  

“ Kata kuantum dalam literatur berarti banyaknya sesuatu, secara 

mekanik berarti studi tentang gerakan”.  Jadi mekanika kuantum adalah ilmu 

yang mempelajari tentang partikel-partikel sub atom yang bergerak. Namun 

demikian kekeliruan berpikir tentang partikel sub atom ini merupakan 

banyaknya benda. partikel sub atom bukan kecenderungan energi dengan 

potensial. Energi sebagai implikasi dalam istilah mekanika tidak pernah 

statis. Energi selalu bergerak secara terus menerus, tidak pernah berhenti, 

berubah dari gelombang menjadi partikel dan dari partikel menjadi 

gelombang, membentuk atom-atom dan molekul yang seterusnya membentuk 

dunia materi. Ini benar-benar hal yang menakjubkan yang terlihat stabil dan 

statis, apabila kita cermati ternyata dunia matei ini tersusun energi. 

Suatu proses pembelajaran akan menjadi efektif dan bermakna apabila 

ada interaksi antar siswa dan sumber belajar dengan materi, kondisi ruangan, 

fasilitas, penciptaan suasana dan kegiatan belajar yang tidak menonton di 

antaranya melalui penggunaan musik pengiring. Interaksi ini berupa keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses belajar. Menurut DePorter dengan belajar 

menggunakan pembelajaran Kuantum akan didapatkan berbagai manfaat 

yaitu: 

1. Bersikap positif 

2. Meningkatkan motivasi 

3. Keterampilan belajar seumur hidup 

4. Membaca dengan cepat 

5. Berpikir kreatif 

6. Mengembangkan hafalan yang menakjubkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kuantum merupakan suatu interaksi yang ada dalam sekitar momen belajar, 

yang mencakup unsur belajar efektif, alami, menyenangkan, pemercepatan 

pembelajaran tetapi tetap mencapai kesuksesan siswa dalam pembelajaran, 

sehingga pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang berkualitas 

tinggi. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas ini, dibutuhkan 

media pembelajaran yang mendukung, seperti CD player, gambar video, OHP, 

dan sebagainya. 
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e. Karakteristik Umum Pembelajaran Kuantum 

Pembelajaran kuantum memiliki karakteristik umum yang dapat 

memantapkan dan menguatkan sosoknya. Menurut Sugiyanto (2008: 69) 

beberapa karakteristik umum yang tampak membentuk sosok pembelajaran 

kuantum sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kogniif,  

2. Pembelajaran kuantum lebih bersifat  humanistis,bukan positivistis-

empiris, “hewan-istis”, dan atau nativistis.  

3. Pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivis(tis), bukan 

positivistis-empiris, bahavioristis.  

4. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang 

bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna.  

5. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. 

6. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada kealamiahan dan 

kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan 

yang dibuat-buat.  

7. Pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks 

pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan 

yang kukuh, lingkungan yang mengnggairahkan atau mendukung, 

dan rancangan belajar yang dinamis. 

8. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan 

keterampilan akademis, keterampilan (dalam) hidup, dan prestasi 

fisikal atau material.  

9. Pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai 

bagian penting proses pembelajaran.  

10. Pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan 

kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. 

11. Pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran 

dalam proses pembelajaran.  

 

Menurut penulis, arti dari setiap karakteristik tersebut antara lain:1) 

berpangkal pada psikologi kognitif, artinya bahwa pembelajaran kuantum 

dikembangkan dari berbagai teori psikologi kognitif, bukan teori fisika 

kuantum. 2) bersifat humanistik, artinya kesalahan dipandang sebagai gejala 

manusiawi. Ini semua menunjukkan bahwa keseluruhan yang ada pada 

manusia dilihat dalam perspektif humanistis. 3) bersifat konstruktivistis, 

artinya pembelajaran kuantum berupaya memadukan, menyinergikan, dan 

mengolaborasikan faktor potensi-diri manusia selaku pembelajar dengan 

lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks pembelajaran. Dalam pandangan 
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pembelajaran kuantum, lingkungan fisikal-mental dan kemampuan pikiran atau 

diri manusia sama-sama pentingnya dan saling mendukung. 4) Pembelajaran 

kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, 

bukan sekedar transaksi makna, artinya, bahwa interaksi telah menjadi kata 

kunci dan konsep sentral alam pembelajaran kuantum. karena itu, pembelajaran 

kuantum memberikan tekanan pada pentingnya interaksi, frekuensi, dan 

akumulasi interaksi yang bermutu dan bermakna. 5) Pembelajaran kuantum 

sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf 

keberhasilan yang tinggi, artinya bahwa pemercepatan pembelajaran 

diandaikan sebagai lompatan kuantum. Pendeknya, menurut pembelajaran 

kuantum, proses pembelajaran harus berlangsung cepat dengan keberhasilan 

tinggi. 6) Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada kealamiahan dan 

kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-

buat, artinya bahwa Kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana 

nyaman, segar, sehat, rileks, santai, dan menyenangkan, sedang keartifisialan 

dan kepura-puraan menimbulkan suasana tegang, kaku, dan membosankan. 7) 

Pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks 

pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan yang kukuh, 

lingkungan yang mengnggairahkan atau mendukung, dan rancangan belajar 

yang dinamis. Isi pembelajaran meliputi penyajian yang prima, pemfasilitasan 

yang lentur, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup, 

artinya konteks dan isi ini tidak terpisahkan, saling mendukung, bagaikan 

sebuah orkestra yang memainkan simfoni. 8) Pembelajaran kuantum 

memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, 

keterampilan (dalam) hidup, dan prestasi fisikal atau material, artinya bahwa 

ketiganya harus diperhatikan, diperlakukan, dan dikelola secara seimbang dan 

relatif sama dalam proses pembelajaran, tidak bisa hanya salah satu di 

antaranya. 9) Pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai 

bagian penting proses pembelajaran. Artinya  Tanpa nilai dan keyakinan 

tertentu, proses pembelajaran kurang bermakna. 10) Pembelajaran kuantum 

mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan 
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ketertiban. Artinya bahwa dalam pembelajaran perlu diakui adanya 

keberagaman dalam belajar. 11) Pembelajaran kuantum mengintegrasikan 

totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Artinya, aktivitas total 

antara tubuh  dan pikiran membuat pembelajaran bisa berlangsung lebih 

nyaman dan hasilnya lebih optimal. 

Menurut Herdian ( 2009) karakteristik umum pembelajaran kuantum 

adalah sebagai berikut: 

1. Berpangkal pada psikologi kognitif. 

2. Bersifat humanistik,  

3. Bersifat konstruktivistis,  

4. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. 

5. menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf 

kebehasilan tinggi.  

6. menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran.  

7. menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran.  

8. Memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran.  

9. menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup dan 

prestasi material. 

10. menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri 

pembelajar.  

11. Mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagi kunci interaksi. 

12. Mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam pembelajaran, 

sehingga pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan hasilnya lebih 

optimal.  

Menurut pendapat penulis, arti dari masing-masing karakteristik adalah 

sebagai berikut: 1) berpangkal pada psikologi kognitif, artinya bahwa 

pembelajaran kuantum dikembangkan dari berbagai teori psikologi kognitif, 

bukan teori fisika kuantum. 2) Bersifat humanistik, artinya manusia selaku 

pembelajar menjadi pusat perhatian. Kemampuan pikiran, daya motivasi dan 

sebagainya dari pembelajar dapat berkembang secara optimal dengan 

meniadakan hukuman dan hadiah. Kesalahan sebagai manusiawi. 3) Bersifat 

konstruktivistis, artinya menyinergikan dan mengolaborasikan faktor potensi 

diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai 

konteks pembelajaran. 4) Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu 

dan bermakna. Dalam proses pembelajaran dipandang sebagai penciptaan 

interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi 

kemampuan pikiran dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya yang 
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bermanfaat bagi keberhasilan pembelajar. 5) menekankan pada pemercepatan 

pembelajaran dengan taraf kebehasilan tinggi. Artinya proses menyingkirkan 

hambatan dan halangan sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan, 

lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk rileks, dan lain-lain. 6) 

menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Artinya 

kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, rileks, 

santai, dan menyenangkan, serta tidak membosankan. 7) menekankan 

kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Artinya dengan 

kebermaknaan dan kebermutuan akan menghadirkan pengalaman yang dapat 

dimengerti dan berarti bagi pembelajar. 8) Memiliki model yang memadukan 

konteks dan isi pembelajaran. Artinya bahwa konteks pembelajaran meliputi 

suasana yang memberdayakan, landasan, yang kukuh, lingkungan yang 

mendukung, dan rancangan yang dinamis. Sedangkan isi pembelajaran 

meliputi: penyajian yang prima, pemfasilitasan yang fleksibel, keterampilan 

belajar untuk belajar. 9) menyeimbangkan keterampilan akademis, 

keterampilan hidup dan prestasi material. Artinya bahwa keterampilan yang 

dimiliki seseorang haruslah seimbang. 10) menanamkan nilai dan keyakinan 

yang positif dalam diri pembelajar. Artinya bahwa dalam proses 

pembelajarannya dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan 

hadiah tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. 11) 

Mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Artinya 

dalam prosesnya adanya pengakuan keragaman gaya belajar siswa dan 

pembelajar. 12) Mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam 

pembelajaran, Artinya bahwa pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan 

hasilnya lebih optimal jika pikiran terpusat dalam belajar.  

f. Prinsip Dasar Pembelajaran Kuantum 

Menurut DePorter  (2000: 7) terdapat tiga macam prinsip utama dalam 

pembelajaran kuantum. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip utama pembelajaran kuantum berbunyi: Bawalah Dunia 

Mereka (Pembelajar) ke dalam Dunia Kita (Pengajar), dan Antarkan 

Dunia Kita ke dalam Dunia Mereka (Pembelajar). 
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2. Dalam pembelajaran kuantum, terdapat lima prinsip dasar 

pembelajaran kuantum.  

a. Ketahuilah bahwa Segalanya Berbicara 

b. Ketahuilah bahwa Segalanya Bertujuan 

c. Sadarilah bahwa Pengalaman Mendahului Penamaan 

d. Akuilah Setiap Usaha yang Dilakukan dalam Pembelajaran 

e. Sadarilah Bahwa Sesuatu yang Layak Dipelajari Layak Pula 

Dirayakan 

3. Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa 

pembelajaran harus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. 

Delapan kunci keunggulan itu sebagai berikut: 

a. Terapkanlah Hidup dalam Integritas 

b. Akuilah Kegagalan Dapat Membawa Kesuksesan 

c. Berbicaralah dengan Niat Baik 

d. Tegaskanlah Komitmen 

e. Jadilah Pemilik 

f. Tetaplah Lentur 

g. Pertahankan Keseimbangan 

 

Berdasarkan paparan di atas, menurut pendapat penulis bahwa dalam 

pembelajaran kuantum terdapat prinsip-prinsip yang sangat berpengaruh dan 

bermakna dalam pembelajaran. Prinsip utama adalah bahwa dalam 

pembelajaran kuantum ada komunikasi dan hubungan yang saling 

mempengaruhi antara dunia pembelajar (siswa) dengan dunia pengajar (guru). 

Sehingga pembelajar akan merasakan apa yang dirasakan guru, begitu juga 

sebaliknya, guru akan merasakan apa yang dirasakan oleh pembelajar. 

Dalam pembelajaran kuantum juga terdapat lima prinsip dasar yang 

saling berkaitan. 1) ketahuilah bahwa segalanya berbicara, artinya bahwa 

segala sesuatu yang ada di sekitar tempat pembelajaran sampai pada cara guru 

menyampaikan meteri pembelajaran, alat yang digunakan dalam pembelajaran, 

semua memiliki makna yang dapat mengantarkan siswa menjadi paham akan 

pembelajaran yang disampaikan. 2) ketahuilah bahwa segalanya memiliki 

tujuan, artinya segala sesuatu yang dilakukan antara pengajar (guru) dan 

pembelajar (siswa) itu memiliki tujuan. 3) sadarilah bahwa segalanya 

mendahului penamaan, artinya bahwa seorang pembelajar telah mengalami 

suatu peristiwa sebelum mereka memperoleh dan mengerti makna dari apa 

yang dipelajari. 4) Akuilah setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran, 
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artinya bahwa setiap pembelajaran memiliki resiko yang cukup besar, sehingga  

pembelajar patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan, dan kepercayaan 

atas apa yang telah dilakukan, bahkan ketika pembelajar (siswa) berbuat 

kesalahan, perlu adanya pengakuan atas usaha yang telah dilakukan. 5) 

sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan, artinya 

bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh pembelajar (siswa) layak untuk 

dirayakan, agar pembelajar dapat meningkatkan kualitas belajarnya. 

Dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran 

harus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Artinya pembelajaran sebagai 

pembentukan keunggulan. Terdapat delapan kunci keunggulan, antara lain 

adalah: 1)  terapkanlah hidup dalam integritas, artinya dalam belajar bersikap 

apa adanya, lahir batin dalam belajar, dan meningkatkan motivasi belajar. 2) 

akuilah kegagalan dapat membawa kesuksesan, artinya bahwa kegagalan dapat 

menumbuhkan semangat ingin terus maju agar tercapai kesuksesan. 3) 

Berbicaralah dengan niat baik, artinya berbicara dengan niat baik dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. 4) teruskanlah komitmen, 

artinya dalam pembelajaran antara pembelajar dan pengajar harus memiliki 

komitmen, memiliki prinsip dalam melakukan apa yang dikerjakan. 5) Jadilah 

pemilik, artinya bahwa dalam pemelajaran harus ada tanggung jawab. 6) 

tetaplah lentur, artinya pembelajar dan pengajar harus bisa menyesuaikan 

situasi dan kondisi pembelajaran, tidak mempertahankan prinsip, terutama bagi 

pengajar. 7) pertahankan keseimbangan, artinya dalam pembelajaran antara 

jiwa, tubuh, dan emosi harus seimbang, dengan tujuan agar proses 

pembelajaran berjalan efektif dan optimal. 

 

g. Kerangka Perencanaan Pembelajaran Kuantum 

Menurut Sugiyanto (2008: 79) untuk memudahkan mengingat dan 

untuk keperluan operasional pembelajaran kuantum dengan konsep TANDUR 

yang merupakan akronim dari Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, 

Ulangi, dan Rayakan. 
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Kerangka TANDUR dapat membawa siswa menjadi tertarik dan 

berminat pada setiap pelajaran apapun, tingkat kelas, dengan beragam 

budayanya, jika para guru benar-benar menggunakan prinsip-prinsip atau nilai-

nilai pembelajaran model kuantum. Kerangka perancangan pembelajaran 

kuantum adalah sebagai berikut: 

a) T = Tumbuhkan, minat dengan mengatakan : Apa Manfaatnya 

Bagiku? Dan cara memanfaatkan dalam kehidupan siswa. 

Prinsip tumbuhkan manfaat akan dilalui siswa ketika mereka 

mengetahui menfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu 

materi. 

b) A = Alami, artinya menciptakan atau mendatangkan 

pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh semua siswa. 

Prinsip Alami dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

modalitas belajar siswa baik visual, audio maupun 

kinestetiknya, salah satunya melalui pemanfaatan musik. Hal 

ini dilakukan yang mengiringi siswa pada saat mempelajari 

suatu materi, menganalisa dan menyelesaikan suatu kasus 

secara berkelompok. Pada saat siswa membentuk kelompok 

/bergabung dengan kelompoknya diputarkan musik dengan 

tempo dan volume yang agak keras. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan gairah belajar siswa. Kemudian setelah siswa 

berada dalam kelompoknya dan mulai mengerjakan tugas, 

diiringi musik dengan tempo lambat dan lembut. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu siswa meningkatkan 

konsentrasi. 

c) N =Namai, menyediakan kata kunci pada konsep, model, 

rumus, strategi. Prinsip namai dapat diimplementasikan dengan 

cara tiap-tiap kelompok diberi nama sesuai dengan konsep atau 

tema pembelajaran. Masing-masing kelompok akan 

mempekenalkan ciri-ciri dari kelompok masing-masing diiringi 
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dengan yel-yel kelompok. Pada tahapan ini dari hasil diskusi 

kelompok, siswa akan mengetahui konsep-konsep dari materi 

pembelajaran. 

d) D = Demonstrasi, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 

menunjukkan bahwa mereka tahu dan pasti bisa. Prinsip 

Demonstrasikan dapat diimplementasikan dengan cara tiap 

kelompok mempresentasikan tugasnya didepan kelas. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah agar siswa mengalami langsung / aktif 

dalam proses pembelajaran. Pada tahapan ini guru adalah 

meyakinkan siswa dengan memberikan penguatan bahwa 

mereka mampu melakukannya. Bila anggota kelompok ada 5 

orang siswa, maka dari mereka ada yang bertugas mengkonsep 

materi, presentasi, membuat contoh dan membuat pertanyaan 

dari kelompok lain. Dengan rancangan ini semua siswa akan 

terlibat secara aktif dan akan menunjukkan kemampuannya. 

e) U = Ulangi, menunjukkan kepada siswa secara mengulang 

materi dan menegaskan “aku tahu bahwa aku memang tahu 

ini”. Prinsip ulangi dapat diimplementasikan dengan cara siswa 

mengulang atau membahas contoh-contoh soal, tugas guru 

adalah memberikan penekanan-penekanan. Hal ini berguna 

untuk menghindari salah satu konsep yang timbul atau 

keraguan yang ada. 

f) R = Rayakan, memberikan pengakuan, reward/ hadiah atas 

selesainya suatu tugas, atas partisipasinya dalam berbagai 

kegiatan/ keterampilan atau pemerolehan pengetahuan. Prinsip 

Rayakan dapat diimplementasikan dengan cara guru berusaha 

memberikan Reward (hadiah) atau pengakuan atas prestasi 

maupun partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 
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dapat dilakukan antara lain dengan pemberian pujian, tepuk 

tangan, dan lain-lain. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, mengacu 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Tumisah (2009), dengan judul penelitian “ Peningkatan Kemampuan 

Melakukan Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Sampai Angka 20 Melalui 

Peta Konsep Pembelajaran Kuantum Pada Siswa Kelas I SD Negeri 

Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 

2009/2010”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada 

setiap siklus yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa guru telah 

mampu meningkatkan kemampuan penjumlahan dan pengurangan sampai 

angka 20 siswa kelas I SDN Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten 

Tegal, dengan menerapkan peta konsep pembelajaran kuantum secara rutin. 

Pada siklus I rata-rata perolehan nilai 66,00 dengan ketuntasan 51,85% dari 

jumlah 27 siswa. Pada siklus II nilai rata-rata 84,22 dengan ketuntasan 70,37% 

dari jumlah 27 siswa. Persamaan dengan penelitian yang digunakan terletak 

pada variabel bebas yaitu pada penerapan pembelajaran kuantum. 

Listyaningrum Andayani (2009) dengan judul “Upaya Peningkatan 

Keterampilan Mengarang Melalui Pembiasaan Menulis Menggunakan Ejaan 

Yang Disempurnakan Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jatilawang Tahun 

Pelajaran 2009/2010”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa guru telah mampu 

meningkatkan keterampilan mengarang  siswa kelas V SDN I Jatilawang, 

dengan menggunakan pembiasaan menulis menggunakan ejaan yang 

disempurnakan secara rutin. Pada  siklus I nilai rata-rata siswa 74. Pada siklus 

II nilai ata-rata siswa meningkat menjadi 85,25. Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan terletak pada variabel terikat yaitu peningkatan keterampilan 

mengarang.  



 
 
 

37 
 

 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kuantum dapat meningkatkan kemampuan 

menulis siswa. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai peningkatan kemampuan menulis karangan melalui model 

pembelajaran kuantum siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar 

tahun 2012.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Pada kondisi awal guru belum menggunakan model pembelajaran 

kuantum dalam proses pembelajaran menulis karangan. Guru menggunakan 

metode konvensional dalam menjelaskaan materi tentang mengarang, selain 

itu, guru hanya menjelaskan sebagian kecil materi tentang menulis 

karangan, sehingga siswa kurang bisa menerima apa yang dimaksud guru, 

siswa merasa bosan dengan cara belajar yang disampaikan guru, karena 

guru mengajar dengan model yang sederhana. Guru lebih menekankan pada 

terselesaikannya materi pelajaran tanpa memperhatikan tingkat kemampuan 

siswa dalam menulis karangan. Sehingga keterampilan menulis karangan 

masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih banyak nilai siswa yang 

berada di bawah KKM.  

Untuk itu, perlu menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran menulis karangan. Model pembelajaran kuantum menurut 

peneliti sesuai untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

karangan. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

kuantum, akan terjadi interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen 

belajar. Siswa dan guru memadukan dan mengolaborasikan faktor potensi 

diri atau kemampuan yang dimiliki antara guru dengan siswa selaku 

pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks 

pembelajaran. Pembelajaran kuantum menekankan pada pemercepatan hasil 

pembelajaran dengan taraf tinggi, menekankan pada kebermaknaan dan 

kebermutuan pembelajaran. Untuk memudahkan mengingat dan untuk 

keperluan operasional pembelajaran kuantum menerapkan konsep 
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TANDUR. Yang merupakan akronim dari Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan.  

Dengan menerapkan model pembelajaran kuantum dalam 

pembelajaran menulis karangan, maka diharapkan keterampilan menulis 

karangan dapat meningkat. Dengan menerapkan model pembelajaran 

kuantum, diharapkan siswa menjadi aktif dalam mengikuti pelajaran 

mengarang, siswa aktif bertanya jika siswa merasa kesulitan dalam belajar 

mengarang, siswa lebih senang jika ada interaksi atau dibimbing guru dalam 

belajar mengarang. Dengan demikian, keterampilan siswa dalam menulis 

karangan dapat mencapai nilai yang lebih baik sesuai KKM yang 

ditetapkan.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menerapka 

Gambar .2 

    

Kondisi awal 
Guru menggunakan 

pembelajaran 

konvensional 

Kemampuan menulis 

karangan  siswa SDN 02 

Ngargoyoso rendah 

tindakan  

Kondisi 

akhir 

Menggunakan model 

pembelajaran 

Kuantum untuk 

meningkatkan 

kemampuan menulis 

karangan 

Setelah menggunakan model 

pembelajaran Kuantum, 

diduga rata-rata kemampuan 

siswa dalam menulis 

karangan meningkat  

Siklus I  

1. perencanaan tindakan 

2. pelaksanaan tindakan 

3. obseervasi 

4. refleksi 

Siklus II  

1. perencanaan tindakan 

2. pelaksanaan tindakan 

3. observasi 

4. refleksi 



 
 
 

39 
 

 
 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

D.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah 

diungkap, maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Penggunaan model  

pembelajaran kuantum dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

2011/2012” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 02 Ngargoyoso yang lokasinya terletak 

di Desa Melikan Kelurahan Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan menulis 

karangan tahun pelajaran 2011/2012. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian 

di SDN 02 Ngargoyoso yaitu karena Sekolah Dasar tersebut merupakan tempat 

peneliti mengajar sehingga peneliti sudah mengetahui kondisi sekolah maupun 

kondisi akademis siswa. Hal ini memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian 

dan mendapatkan informasi untuk mengumpulkan data penelitian. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada semester II tahun pelajaran 

2011/2012 selama enam bulan mulai bulan Januari 2012 sampai dengan  bulan 

Juni 2012. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan dan pengajuan 

proposal, penyempurnaan proposal, mengurus ijin penelitian, persiapan penelitian, 

pelaksanaan siklus I, pelaksanaan siklus II, analisis data dan penyusunan laporan. 

Kegiatan penyusunan dan pengajuan proposal dilakukan pada bulan 

Januari 2012 sampai Februari 2012. Kegiatan penyempurnaan proposal dilakukan 

pada akhir Februari 2012 sampai Maret 2012. Kegiatan mengurus ijin penelitian 

dilakukan pada bulan Maret 2012. Kegiatan persiapan penelitian dilakukan pada 

bulan Maret 2012. Kegiatan pelaksanaan penelitian Siklus I dilakukan pada 

tanggal 7 Maret 2012 sampai 9 Maret 2012, sedangkan pelaksanaan penelitian 

Siklus II dilakukan pada tanggal 16 April 2012 sampai 19 April 2012. Analisis 

data dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2012. Kegiatan terakhir yang 

dilakukan yaitu penyusunan laporan pada bulan Juni 2012. Adapun jadwal 

penelitian dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 87. 
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B. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian siswa kelas 

IV SDN 02 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang 

berjumlah 21 siswa, yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan 

pada tahun pelajaran 2011/2012. Dasar pemilihan subjek, yaitu siswa kelas IV SD 

yang masih berusia (10-11 tahun) masih senang bermain,  melihat dan membaca 

cerita, dan cara berfikirnya masih konkret. Oleh sebab itu, penerapan model 

pembelajaran kuantum akan membuat siswa dengan mudah memahami materi dan 

berpikir kritis karena siswa merasa senang dan semangat dalam belajar, sehingga 

materi yang diamati akan lebih mudah  dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan 

demikian diharapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. 

 

C. Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai 

untuk suatu keperluan (Sarwiji Suwandi, 2009: 56). Informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SDN 02 Kecamatan 

Ngargoyoso Karanganyar. 

2. Tempat dan peristiwa, yaitu ruang kelas IV sebagai tempat proses 

pembelajaran menulis karangan. Dalam proses pembelajaran menulis 

karangan,  peneliti menggunakan VCD yang berupa cerita anak-anak sebagai 

alat untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis karangan.  

3. Dokumen dan arsip, yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, hasil 

pekerjaan siswa dan daftar nilai tiap siklus. 

4. Perekaman, berupa foto kegiatan pembelajaran menulis karangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian akan lebih valid apabila dalam penelitian tersebut 

menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. “Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 



 
 
 

42 
 

 
 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan” (Sugiyono, 2008:62). Dengan demikian teknik pengumpulan 

data berperan penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang tepat 

dan akurat. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi dalam pengumpulan data. 

Observasi dilakukan untuk mengamati kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan terhadap guru difokuskan pada kegiatan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis karangan dengan penerapan model 

pembelajaran kuantum. Pengamatan tersebut meliputi kinerja guru dalam 

menguasai materi pembelajaran, penerapan model pembelajaran kuatum, 

penggunaan media pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa. Sedangkan pengamatan terhadap siswa difokuskan pada 

perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, partisipasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran, keterampilan siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa 

dalam bertanya dan menanggapi stimuli dari guru atau teman lain, serta 

kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas. 

2. Tes 

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Penelitian ini menggunakan tes tertulis yaitu tes menulis karangan dalam 

tes awal (sebelum tindakan) dan tes akhir (setelah tindakan). Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menulis karangan 

sebelum dilakukan tindakan, hal ini juga yang menjadi dasar peneliti untuk 

menentukan strategi tindakan yang akan dilakukan. Tes juga merupakan salah 

satu jalan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa dalam menulis 

karangan pada tiap akhir siklus. Dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis 

secara bebas, yaitu siswa dapat mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan 



 
 
 

43 
 

 
 

secara bebas namun tetap berada pada ketentuan atau kaidah-kaidah penulisan 

Bahasa Indonesia. 

3. Dokumentasi 

Hasil penelitian dari observasi dan tes akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya apabila didukung oleh adanya teknik dokumentasi. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Penelitian ini menggunakan dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto. 

Dokumen yang berbentuk karya yaitu hasil karya menulis karangan siswa. 

Dokumentasi berupa foto diambil dan diperoleh selama kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kuantum, yang menandakan bahwa 

peneliti telah melakukan penelitian.   

 

E. Validitas Data 

Teknik pengumpulan data harus menggunakan instrumen penelitian yang 

valid untuk menghasilkan data yang valid pula. Oleh karena itu perlu dilakukan 

uji validitas data. “Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti” 

(Sugiyono, 2008:117).  

Pengujian validitas data tes dilakukan dengan uji validitas isi. Validitas 

isi merupakan pengujian validitas yang dilakukan dengan membandingkan antara 

isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Tes yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes kognitif yaitu tes menulis 

karangan untuk mengukur kemampuan menulis karangan siswa. Proses validasi 

data tes menulis karangan dilakukan dengan membandingkan isi tes menulis 

karangan dengan kurikulum atau silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

IV semester 2 SDN 02 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar. Adapun silabus bahasa Indonesia kelas IV semester 2 dapat dilihat 

pada lampiran 2 (lihat halaman 88). 

Apabila isi tes yang diujikan telah sesuai dengan domain yang terdapat 

dalam kurikulum atau silabus yang tercantum di atas maka data tes menulis 

karangan dinyatakan valid untuk mengukur kemampuan menulis karangan siswa. 
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Sedangkan untuk data aktivitas siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran, pengujian validitas data dilakukan dengan triangulasi. “Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sarana di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data itu”.(Lexy J. Moleong 

dalam Sarwiji Suwandi , 2009: 60). Pengujian tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis karangan 

menggunakan model pembelajaran kuantum diperoleh dengan observasi, lalu 

dicek dengan tes dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian tersebut 

dihasilkan data yang sama maka data dinyatakan valid. 

2. Data aktivitas guru selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kuantum diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan 

dokumentasi. Apabila melalui pengujian tersebut dihasilkan data yang sama 

maka data tersebut dinyatakan valid. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif 

Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2008:91) yang terdiri dari tiga 

komponen analisis, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan simpulan 

atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen tersebut dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai siklus. Dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Hubungan Unsur-unsur Analisis Data 

Adapun rincian komponen tersebut dapat diuraikan berikut : 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan kesimpulan 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan dengan cara sedemikian sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

pelaksanaan penelitian penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu 

cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Untuk menampilkan data-data 

tersebut agar lebih menarik maka diperlukan penyajian yang menarik pula. Dalam 

penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara visual misalnya tabel, 

gambar, grafik, chart network, diagram, matrik dan sebagainya.  

 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data-data direduksi, disajikan langkah terakhir adalah 

dilakukannya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data-data yang telah 

didapatkan dari hasil penelitian kemudian diuji kebenarannya. Penarikan 

kesimpulan ini merupakan bagian dari konfigurasi utuh, sehingga kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu: 

pemeriksaan tentang benar dan tidaknya hasil laporan penelitian. Sedang 

kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat 

diuji kebenarannya, kekokohannya merupakan validitasnya. 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat diamati 

melalui hasil observasi tingkah laku dan kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kuantum diamati dengan lembar 
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pengamatan. 

b. Keterampilan Menulis Karangan Siswa 

Pemberian skor terhadap hasil menulis karangan siswa digunakan rambu-

rambu atau penilaian hasil belajar sebagai berikut: 

Berdasarkan pendapat  Arikunto (2010:236) untuk menghitung tingkat 

keberhasilan siswa dapat digunakan rumus yaitu: 

N = Jumlah skor siswa pada semua aspek x 100 

Jumlah skor maksimal seluruh indikator 

 

 

G. Indikator Kinerja 

Ketuntasan belajar siswa ditentukan dari hasil persentase penguasaan 

siswa pada suatu kompetensi dasar materi pelajaran. Penerapan model 

pembelajaran kuantum dalam pembelajaran menulis karangan. Dalam penelitian 

ini dikatakan berhasil apabila 75 % siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mampu menulis karangan 

dengan benar berdasarkan kriteria penilaian penulisan menulis karangan yang 

meliputi aspek kebahasaan dan isi. Sebanyak 75% siswa memenuhi nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) sebesar 65. 

 

Tabel 1. Indikator Keberhasilan 

No Aspek yang diukur 

Presentasi 

target 

capaian 

Cara Mengukur 

1 Perhatian siswa, partisipasi siswa, 

keterampilan siswa, keaktifan dan 

kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

70  %  dari 

jumlah 

siswa. 

Diamati saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar obervasi 

oleh peneliti dengan dihitung dari 

jumlah siswa yang aktif 

2. Hasil keterampilan siswa dalam 

menulis karangan : 

a. Penggunaan huruf kapital 

sesuai penulisan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

b. Penggunaan tanda baca sesuai 

75 % dari 

jumlah 

siswa. 

 

 

 

Diamati saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi 

oleh peneliti dan dihitung dari 

jumlah siswa yang mengarang 

dengan penggunaan huruf kapital, 

tanda baca, pemilihan kata (diksi), 
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penulisan bahasa indonesia 

yang baik dan benar 

c. Pemilihan kata yang tepat 

dalam mengarang. 

d. Isi cerita yang ditulis sesuai 

dengan tema. 

e. Karangan dibuat secara runtut.  

 

 

 

isi karangan, dan keruntutan 

karangan dihitung dari jumlah 

siswa yang mendapat nilai lebih 

dari 65 

 

 

H. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar terdapat empat tahapan penelitian yang dilalui yaitu 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan atau observasi 

(pengamatan), dan tahap refleksi (Arikunto, 2010:17). Adapun model untuk setiap 

tahapan adalah sebagai berikut:   
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Gambar 4. Bagan Tahapan Penelitian 

Sedangkan prosedur Penelitian Tindakan Kelas ini secara rinci diuraikan 

sebagai berikut : 

 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Peneliti mempersiapkan skenario pembelajaran (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) dan menyusun materi yaitu cara penulisan yang sesuai kaidah 

penulisan Bahasa Indonesia dan menulis karangan berdasarkan cerita yang 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

? 



 
 
 

49 
 

 
 

diamati. Mengumpulkan data yang diperlukan, mencari sumber yang relevan 

dengan pembelajaran, menyusun alat penilaian serta membuat lembar 

pengamatan (lembar observasi). 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam hal ini peneliti sebagai guru kelas melaksanakan pembelajaran terhadap 

keterampilan mengarang siswa dan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan 

RPP yang disusun. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

lembar observasi, tes dan dokumentasi.  

 

c. Observasi 

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan pendahuluan, 

yaitu mengamati dan memonitoring tingkah laku siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung yang menyangkut keterampilan menulis karangan. 

Pengamatan terhadap guru dilakukan oleh observer yaitu Kepala Sekolah 

difokuskan pada kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

karangan dengan penerapan model pembelajaran kuantum. Pengamatan 

tersebut meliputi kinerja guru dalam menguasai materi pembelajaran, 

penerapan model pembelajaran kuantum, penggunaan media pembelajaran, 

pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Sedangkan 

pengamatan terhadap siswa dilakukan oleh peneliti selaku guru kelas 

difokuskan pada perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, partisipasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran, keterampilan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, keaktifan siswa mengikuti pembelajaran, serta kedisiplinan 

siswa dalam mengerjakan tugas. Peneliti juga mengambil data berupa nilai 

siswa dalam keterampilan menulis karangan. 
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d. Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis antara peneliti dan pengamat (observer) 

yang menghasilkan temuan sebagai berikut: 

1) Keterampilan siswa dalam menulis karangan masih kurang/rendah. Terbukti 

masih ditemui beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal).  

2) Terdapat beberapa siswa yang pasif karena guru masih kurang melakukan 

pengarahan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu dalam membimbing 

diskusi kelompok. 

3) Indikator keberhasilan penelitian belum tercapai. Pada siklus I indikator 

yang dicapai yaitu 61,90%.  Maka perlu dilakukan tindakan siklus II. 

 

2. Siklus II 

Pada siklus II tahapan yang dilakukan peneliti sama dengan tahap siklus I 

dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang timbul pada siklus I. Tahapan 

tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi pada siklus II merupakan hasil perbaikan dari masalah yang timbul dari 

siklus I. Dengan tujuan meningkatkan keterampilan menulis karangan. Tahap-

tahap tersebut antara lain: 

 

a. Perencanaan 

Rencana tindakan pada siklus II disusun berdasarkan hasil analisis dan 

refleksi dari siklus I. Adapun perencanan tindakan yang dilakukan: 

1) Mempersiapkan skenario pembelajaran (Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran) dan menyusun materi yang akan diajarkan. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran yang tepat yang diperlukan untuk 

pembelajaran menulis karangan. 

3) Mempersiapkan lembar pengamatan dan format penilaian proses 

pembelajaran. 

4) Melaksanakan tes menulis karangan 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan II dilakukan terhadap permasalahan yang ada pada siklus I. 

Dengan adanya tindakan pada siklus II diharapkan permasalahan guru dan 

siswa dapat teratasi. Tindakan yang dilakukan adalah: 

1) Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang bagaimana agar tulisan 

itu bisa bermanfaat bagi orang lain. 

2) Berdasarkan cerita anak yang diputarkan, guru bersama-sama siswa 

membuat contoh cara menulis karangan yang baik dengan menuliskan di 

papan tulis. 

3) Siswa membentuk kelompok.  

4) Setiap kelompok diberi instruksi dari guru untuk melakukan suatu 

pengamatan berdasarkan cerita anak yang diputarkan guru sesuai 

kelompoknya.  

5) Siswa menulis karangan sesuai dengan pengamatan  yang dilakukan dan 

menuliskannya dalam lembar kerja. 

6) Selama proses pembelajaran, guru kelas sebagai peneliti melakukan 

pengamatan terhadap kerja siswa. 

7) Setelah kegiatan kelompok selesai dilaksanakan, perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberikan 

tanggapannya sedangkan guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja 

kelompok. 

8) Melaksanakan tes individu secara tertulis untuk mengetahui hasil belajar 

siswa (ranah kognitif). 

 

c. Observasi 

Observasi dilakukan sebagai kelanjutan dari siklus I. Pengamatan 

terhadap guru dilakukan oleh observer yaitu kepala Sekolah difokuskan pada 

kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis karangan melalui 

penerapan model pembelajaran kuantum. Pengamatan tersebut meliputi kinerja 

guru dalam menguasai materi pembelajaran, penerapan pembelajaran kuantum, 

penggunaan media pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara 
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keterlibatan siswa. Sedangkan pengamatan terhadap siswa dilakukan oleh 

peneliti selaku guru kelas difokuskan pada perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran, keterampilan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa mengikuti pembelajaran, serta 

kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas. Kegiatan observasi difokuskan 

pada pelaksanaan pembelajaran seperti berikut: 

1) Penerapan model pembelajaran kuantum dalam pembelajaran. 

2) Suasana dan aktivitas kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran menulis 

karangan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Siswa aktif selama pembelajaran berlangsung, 

2) Siswa mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk tulisan dengan baik, 

3) Perhatian siswa terhadap apa yang dijelaskan oleh guru meningkat, 

4) Siswa mampu untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat dengan baik, 

5) Siswa mampu menggunakan media pembelajaran, 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis antara peneliti dan pengamat (observer). 

Kegiatan ini menghasilkan temuan yang berupa peningkatan keterampilan 

menulis karangan siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngargoyoso semester 2 tahun 

2012. Indikator ketercapaian yaitu 90,48%, ini menunjukkan bahwa indikator 

ketercapaian sudah tercapai, sehingga tidak perlu dilanjutkan tindakan siklus 

III. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 

 

1. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum dilakukan tindakan penelitian, peneliti menggunakan tes awal 

(pretest) keterampilan mengarang siswa dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) sebesar 65. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan 

kekurangan keterampilan siswa dalam menulis karangan, serta kelebihan dan 

kekurangan guru dalam pembelajaran menulis karangan. 

Berdasarkan hasil observasi sebelum melakukan tindakan, masih 

terdapat permasalahan yang ditemui pada diri siswa, antara lain:  

a. Pembelajaran yang digunakan Guru 

Dalam kegiatan pembelajaran, Guru dalam mengajar masih 

menggunakan cara konvensional, sehingga pembelajaran tidak berjalan 

dengan seimbang antara guru dan siswa, di mana segala proses belajar 

mengajar berpusat pada guru yang mengakibatkan keterampilan menulis 

karangan masih rendah.  

Guru kurang menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa kurang 

berani mengungkapkan gagasannya. Guru belum mengembangkan pembelajaran 

yang menarik yang dapat mengoptimalkan kreativitas dan keaktifan siswa. Guru 

lebih banyak menerangkan materi dengan ceramah kemudian meminta siswa 

untuk mengerjakan soal yang terdapat dalam buku paket atau lembar kerja siswa 

(LKS). Hal ini sudah harus ditinggalkan. Guru selama ini lebih mementingkan 

hasil akhir pelajaran bukan proses pembelajaran. Padahal keterampilan berbahasa 

Indonesia harus diterapkan pada siswa sejak dini untuk mempersiapkan mereka ke 

pendidikan lebih lanjut.  

b. Teknik Menginteraktifkan Siswa 

Pada kegiatan belajar mengajar pada dasarnya dibutuhkan suasana belajar yang 

kondusif dan interaktif. Hal ini bisa  diperoleh apabila guru dan siswa saling 
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berkolaborasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, hal ini jarang 

ditemui di dalam proses kegiatan belajar mengajar saat ini. Hal itu terjadi karena 

guru telah terbiasa dengan kebiasaan lama dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Yaitu ketergantungan guru pada buku paket dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, hal ini ditandai dengan guru hanya meminta siswa 

untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku paket atau lembar kerja 

siswa (LKS). Dengan cara seperti ini kegiatan pembelajaran menulis karangan 

seolah-olah hanya berada pada ranah kognitif sedangkan aspek psikomotorik 

yang seharusnya menjadi fokus pembelajaran keterampilan menulis karangan 

kurang diprioritaskan. 

Dalam proses belajar hanya terlihat interaksi dua arah, yaitu antara guru 

dengan siswa saja. Guru tidak menciptakan interaksi antara siswa dengan siswa 

atau siswa dengan kelompok. Sehingga siswa kurang terampil dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan. Siswa lebih sering mendengar materi apa 

yang disampaikan guru. 

c. Sistem Penilaian yang digunakan 

Penilaian yang menjadi patokan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan belum mengarah pada penilaian yang sebenarnya. Guru selama ini lebih 

mementingkan hasil akhir pembelajaran bukan proses pembelajaran. Selain itu, 

penilaian yang digunakan hanya ditekankan pada keterampilan anak menulis rapi 

dan panjang. Guru tidak menekankan bahwa mengarang itu memerlukan tanda 

baca, huruf kapital, diksi (pemilihan kata), isi karangan, dan keruntutan karangan. 

Hal yang telah disebutkan di atas tentunya dapat dipertimbangkan dalam penilaian 

menulis karangan. 

Siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami cara menulis 

karangan. Ini terbukti dari hasil evaluasi menulis karangan  61,90 % atau 13 siswa 

dari 21 siswa belum mencapai  (Kriteria Ketuntasan Minimal) KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 65. 

d. Permasalahan yang ditemui pada diri siswa. 

 Siswa kurang aktif pada saat kegiatan pembelajaran, cenderung tidak 

serius dan tidak memperhatikan saat guru sedang memaparkan materi pelajaran, 
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menunjukkan sikap jenuh dan bosan pada pembelajaran yang diterapkan guru, 

dilihat dari sikap siswa yang asik bermain sendiri ataupun mengobrol dengan 

teman. Hal ini diperjelas dengan tingkah laku siswa yang mencerminkan 

ketidaksukaannya dalam pembelajaran menulis karangan. Terlebih lagi saat guru 

memberi tugas untuk membuat karangan. 

Berdasarkan tes awal diperoleh hasil bahwa siswa kelas IV SD Negeri 02 

Ngargoyoso yang berjumlah 21 siswa, terdapat 8 siswa mendapat nilai di atas 65 

dan dinyatakan tuntas. Sedangkan terdapat 13 siswa mendapat nilai di bawah 65 

dan dinyatakan tidak tuntas. Daftar nilai kondisi awal dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1 .Daftar Nilai Kondisi Awal 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase 

    1 55 – 64 13 61,90 % 

    2 65 – 74 6 28,5% 

    3 75 – 84 2   9,5% 

   4 85 – 94 0     0% 

Jumlah 21 100% 

 

2. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

terdiri dari deskripsi tindakan siklus I dan deskripsi tindakan siklus II, setiap 

siklus 2 kali pertemuan masing-masing terdiri atas 4 tahapan yaitu, (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi 

tindakan. 

a. Deskripsi Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Maret 

2012 dan hari Jumat, 9 Maret 2012. Siswa mempunyai permasalahan dalam 

mengungkapkan ide dan gagasannya ke dalam bahasa tulis, sehingga diperlukan 

metode yang mampu mendorong siswa untuk berlatih mengungkapkan ide dan 
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gagasannya ke dalam bahasa tulis. Kegiatan perencanaan tindakan kelas pada 

siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Peneliti merencanakan pembelajaran menulis karangan siklus I yang 

dirancang dalam dua kali pertemuan, dengan alokasi waktu setiap satu kali 

pertemuan adalah 2x35 menit. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

mencakup penentuan : standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, dampak pengiring, materi, langkah-langkah pembelajaran, 

metode dan media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran siklus I terdapat pada lampiran 5 ( lihat halaman 91-

97). 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I mencakup kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

(1)  RPP Siklus 1 Pertemuan 1 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, mengabsen siswa. Kegiatan ini dilakukan 

selama 5 menit. 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi, 

orientasi, dan motivasi pada siswa, dan mengelola kelas. Setelah itu 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa tentang 

kegiatan sehari-hari di rumah, “Apa yang biasanya kamu lakukan di 

rumah?”. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 10 menit. 

(c) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok, dalam membagi kelompok guru 

memperhatikan kemampuan siswa. Tiap kelompok mendapatkan tugas 

mengamati cerita anak yang diputarkan guru. Setiap kelompok 

mengamati cerita anak yang berbeda judulnya. Kegiatan dilakukan di 

dalam kelas (tanamkan) 

(d) Melalui kegiatan pengamatan masing-masing kelompok ditugaskan 

untuk menyimpulkan isi cerita tersebut untuk dijadikan tema. Tujuan 

pengamatan oleh siswa antara lain agar siswa mampu menentukan 

sendiri tema berdasarkan cerita yang diamati. (alami) 
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(e)  Siswa memperhatikan guru menjelaskan cara penulisan kalimat sesuai 

ejaan yang benar (tanda titik, tanda koma dan huruf kapital).  

(f) Siswa menyusun kerangka karangan yang akan membentuk kalimat 

utama sebagai rencana membuat karangan. Di sini siswa 

mengkonstruksi ide pikirannya berdasarkan pengamatan. (namai) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Mengamati siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak. 

(h) Setelah hasil pekerjaan siswa selesai, siswa diminta untuk membacakan 

hasilnya di depan kelas (demonstrasi) 

(i) Guru memberi kesempatan siswa melakukan refleksi untuk merenung 

atau mengingat kembali pelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa 

dibiarkan bebas mengungkapkan ide atau gagasannya menurut 

pengalamannya sendiri. (ulangi) 

(j) Siswa yang pekerjaannya mendekati sempurna dan kelompoknya aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, akan mendapat hadiah. (rayakan) 

 

(2)  RPP Siklus I Pertemuan 2 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, absensi siswa. 

(b) Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran, mengadakan apersepsi, 

orientasi, dan motivasi pada siswa, mengelola kelas. Kegiatan  apersepsi 

dilakukaan melalui anak-anak dan guru bertanya jawab tentang apa saja 

yang ada di dalam kelas, kegiatan orientasi dilakukan dengan cara anak 

diminta untuk mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 

yang bermakna, kegiatan motivasi dilakukan dengan cara memberi 

dorongan kepada siswa agar semangat menulis, dengan tujuan 

tulisannya bisa bermanfaat bagi orang banyak.  

(c) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok, dalam membagi kelompok guru 

memperhatikan kemampuan siswa.  
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(d) Guru menjelaskan cara penulisan karangan yang baik (penulisan 

paragraf, tanda titik, tanda koma, huruf besar,). (tanamkan) 

(e) Guru memberi contoh suatu karangan kemudian siswa ditugasi untuk 

mendiskusikan dengan kelompoknya apakah karangan tersebut 

memenuhi kriteria karangan yang baik atau belum. Di sini siswa mampu 

menemukan kesalahan yang terdapat pada karangan sehingga untuk 

selanjutnya dapat menyusun karangan dengan baik. (alami)  

(f) Siswa menyusun kalimat penjelas yang akan membentuk karangan 

dengan memperhatikan cara penulisan karangan yang baik (penulisan 

paragraf, tanda titik, tanda koma, huruf besar). (namai) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Mengamati siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak. 

(h) Setalah pekerjaan siswa selesai, secara acak guru meminta siswa untuk 

membacakan hasilnya di depan kelas. (demonstrasi)  

(i) Guru dan siswa melakukan refleksi pelajaran yang telah dilaksanakan. 

Siswa dibiarkan bebas menafsirkan pengalamannya sendiri. (ulangi) 

(j) Hasil pekerjaan siswa yang memenuhi kriteria penilaian akan mendapat 

hadiah (rayakan) 

b) Menyiapkan Media Pembelajaran yang Dibutuhkan 

Fasilitas yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran adalah : 

1) Ruang kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran dan 

mempresentasikan hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran berupa VCD yang berisi tentang 

cerita anak yang akan digunakan untuk pengamatan yang dilakukan siswa. 

Terlebih dahulu guru menentukan judul cerita tiap kelompok. 

c) Menyiapkan Soal Tes Setelah Dilaksanakan Pembelajaran 

Lembar soal tes ini digunakan sebagai evaluasi akhir pembelajaran 

berupa tes unjuk kerja. Siswa membuat karangan sesuai dengan tema cerita 

yang diberikan oleh guru. Tes unjuk kerja ini dapat mengetahui apakah tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai atau tidak. Data terdapat pada lampiran 7 dan 8 

(lihat halaman 100-101). 

d. Menyiapkan Lembar Penilaian 

Lembar penilaian unjuk kerja digunakan untuk menilai kemampuan 

siswa dalam menulis karangan yang meliputi aspek sebagai berikut : (1) huruf 

kapital, (2) penggunaan tanda baca, (3) diksi, (4) isi karangan, (5) keruntutan 

karangan. Kriteria penilaian terdapat pada lampiran 6 (lihat halaman 98-99). 

e. Membuat Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan untuk merekam segala aktivitas 

siswa selama pelaksanaan pembelajaran berupa lembar pengamatan siswa. 

Lembar pengamatan untuk siswa meliputi Perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, keterampilan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lembar 

observasi siklus I terdapat pada lampiran 13 dan 14 ( lihat halaman 110-111). 

 

2) Pelaksanaan Siklus I 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I mencakup kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

 

(1)  RPP Siklus I Pertemuan 1 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, mengabsen siswa. Kegiatan ini dilakukan 

selama 5 menit. 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi apersepsi, 

orientasi, dan motivasi pada siswa, mengelola kelas. Setelah itu 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa tentang 

kegiatan sehari-hari, kegiatan apa yang biasanya dilakukan di rumah. 

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 10 menit. 

(c) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok, dalam membagi kelompok guru 

memperhatikan kemampuan siswa. Tiap kelompok mendapatkan tugas 
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mengamati cerita anak yang diputarkan guru (kelompok I judulnya Ke 

Sekolah, kelompok II mendapat Menolong Teman, kelompok III 

mendapat Pergi Ke Kebun Binatang, kelompok IV mendapat Melihat 

Sirkus, kelompok V mendapat Bertengkar). Kegiatan dilakukan di 

dalam kelas (tanamkan) 

(d) Melalui kegiatan pengamatan siswa diberi tugas untuk menyimpulkan 

isi cerita anak tersebut. Tujuan pengamatan oleh siswa antara lain agar 

siswa mampu menemukan sendiri ide, gagasan dari cerita yang diamati. 

Siswa tertarik untuk melakukan pengamatan karena hal ini jarang 

dilakukan. (alami) 

(e) Siswa memperhatikan guru menjelaskan cara penulisan kalimat sesuai 

ejaan yang benar (tanda titik, tanda koma, huruf kapital)  

(f) Siswa menyusun kerangka karangan dan kalimat utama sebagai rencana 

membuat karangan. Di sini siswa mengkonstruksi pengamatan dan 

pengalaman nyata. (namai ) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Mengamati siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(h) Setelah pekerjaan selesai, siswa diminta untuk membacakan hasilnya di 

depan kelas (demonstrasi) 

(i) Guru memberi kesempatan siswa melakukan refleksi untuk merenung 

atau mengingat kembali pelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa 

dibiarkan bebas menafsirkan pengalamannya sendiri. (ulangi) 

(j) Hasil pekerjaan siswa yang sesuai dengan kriteria penilaian akan diberi 

hadiah. (rayakan).  

 

(2)  RPP Siklus 1 Pertemuan 2 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, absensi siswa. 
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(b) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran, memberi motivasi pada siswa, 

mengelola kelas. Setelah itu melakukan apersepsi dengan menanyakan 

benda apa saja yang ada di kelas. 

(c) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok, dalam membagi kelompok guru 

memperhatikan kemampuan siswa.  

(d) Guru menjelaskan cara penulisan karangan yang baik (penulisan 

paragraf, tanda titik, tanda koma, huruf besar). (tanamkan) 

(e) Guru memberi contoh suatu karangan berdasarkan benda yang ada di 

kelas, yang telah disebutkan pada waktu apersepsi, kemudian siswa 

diberi tugas untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apakah 

karangan tersebut memenuhi kriteria karangan yang baik atau belum. Di 

sini siswa mampu menemukan kesalahan yang terdapat pada karangan 

sehingga untuk selanjutnya dapat menyusun karangan dengan baik. 

(alami)  

(f) Berdasarkan kerangka karangan yang membentuk kalimat utama yang 

telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, siswa secara individu diminta 

untuk mengembangkan menjadi sebuah karangan yang baik (penulisan 

paragraf, tanda titik, tanda koma, huruf besar). (namai) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Menentukan siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(h) Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan, dan dibacakan di depan kelas. 

(demonstrasi) 

(i) Guru dan siswa melakukan refleksi pelajaran yang telah dilaksanakan. 

Siswa dibiarkan bebas menafsirkan pengalamannya sendiri. (ulangi) 

(j) Siswa yang karangannya baik diberi hadiah. (rayakan) 

3) Observasi Siklus I 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan selama 

proses pelaksanaan siklus pertama yang berupa pembelajaran menulis karangan 

dengan menggunakan model pembelajaran Kuantum. Pada pertemuan pertama 



 
 
 

62 
 

 
 

siswa masih belum bisa memahami materi karena belum terbiasa dan belum 

menguasai bahan materi yang diajarkan. Masih banyak siswa yang pasif dan 

belum memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selama proses 

pembelajaran banyak siswa yang belum bisa menggunakan huruf kapital, tanda 

baca dengan benar, bingung memilih kata pada awal karangan, serta siswa belum 

bisa membuat kalimat utama bahkan menentukan kerangka karangan. Pada 

pertemuan kedua siswa mulai terlihat aktif dan sudah terbiasa dengan materi yang 

disampaikan. Namun ada juga yang terlihat pasif karena siswa kurang bisa 

berkreasi untuk menciptakan karangan. Data pada lampiran 13 dan 14 (lihat 

halaman 110-111 ). 

Indikator keberhasilan guru yang dicapai masih belum semua terpenuhi. 

Penampilan, penyampaian materi, pengelolaan kelas, penggunaan alat-alat 

pelajaran, suara, dan waktu belum maksimal. Data terdapat pada lampiran 12 

(lihat halaman 108-109). Sedangkan indikator keberhasilan siswa masih terdapat 

hambatan baik dilihat dari proses pembelajaran maupun hasil belajar. Namun 

permasalahan dan hambatan yang ditemui sedikit sekali. Adapun permasalahan-

permasalahan sebagai berikut : 

a. Siswa kurang serius dalam menerima materi, siswa kurang percaya diri dalam 

menuangkan gagasan dalam menulis karangan  

b. Penggunaan huruf kapital, tanda baca, penyusunan kalimat dan diksi masih ada 

yang kurang tepat. 

c. Siswa masih malu-malu ketika membacakan hasil karya mereka ke depan kelas 

d. Terdapat siswa yang belum bisa menulis karangan, baik dalam penulisan dan 

pengembangan cerita sehingga mendapat nilai rendah. 

Dalam tindakan pada siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan di mana 

setiap pertemuan diadakan evaluasi. Yang melakukan evaluasi adalah peneliti, 

sekaligus sebagai guru kelas. Daftar nilai rata-rata pada siklus pertama mengalami 

peningkatan, data tersebut dapat dilihat pada lampiran 11 (lihat halaman 106-107). 

Sedangkan persentase siswa yang mendapat nilai tuntas di atas 65 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 2. Daftar Nilai Keterampilan Menulis Karangan Siklus I 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase 

   1 55 – 64 8 38,10% 

   2 65 – 74 10 47,62% 

   3 75 – 84 3 14,28% 

   4 85 – 94 - 0 % 

Jumlah 21 100% 

 

Dari tabel 2 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 55 – 64 

ada 10 siswa (47,62%), nilai antara 65-74 ada 8 siswa (38,10%), nilai antara 75-

84 ada 3 siswa (14,28%), nilai antara 85-94 ada 0 siswa (0%). Nilai tertinggi 

adalah 83 dan nilai terendah adalah 60. Sedangkan nilai rata-rata kelas 

kemampuan menulis karangan pada siklus I adalah 68,33. Tingkat ketuntasan 

pada siklus I adalah 61,90 %. 

Nilai hasil menulis karangan siswa siklus I dapat diperjelas dengan grafik 

di bawah ini: 
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Gambar 5. Grafik Menulis Karangan Siklus I 

 

Dari gambar 5 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 

menulis karangan paling banyak adalah nilai 55-64 sebanyak 8 siswa. Siswa yang 

belum tuntas pada siklus I jumlahnya berkurang dibanding kondisi awal. 

 

4) Refleksi Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Pada pertemuan pertama siswa masih terlihat bingung dan banyak 

bertanya pada guru tentang tugas yang akan mereka kerjakan. Guru membantu 

siswa bagaimana cara mengawali membuat kerangka karangan dan kalimat utama. 

Pada pertemuan kedua, masih kesulitan dalam menulis karangan. Banyak siswa 

yang belum bisa memulai untuk mengubah apa yang ada di pikiran mereka ke 

dalam bentuk tulisan. Selain itu, siswa belum bisa menggunakan huruf kapital, 

tanda baca, pemilihan kata yang tepat sehingga penyusunan kalimat jauh dari 

yang diharapkan. Siswa juga malu dan takut ketika diminta membacakan karya 

mereka ke depan kelas. 
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Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka guru mempunyai cara 

untuk mengatasi hambatan tersebut adalah (1) memberi arahan bahwa mengarang 

itu tidak sulit dan sangat menyenangkan, (2) memberi tindak lanjut yaitu 

memperbaiki hasil karangan setelah mendapat koreksi dari guru dan teman-

temannya. (3) memberikan motivasi siswa agar berani maju ke depan kelas 

membacakan hasil karyanya. 

Secara keseluruhan tujuan pembelajaran pada siklus pertama masih belum 

maksimal. Dengan demikian tindakan siklus I yang telah dilaksanakan dan 

hasilnya belum mencapai target yang ditentukan, maka perlu dilanjutkan dengan 

tindakan siklus II sebagai upaya perbaikan. 

 

b. Deskripsi Siklus II 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, peneliti menerapkan proses daur 

ulang dari tindakan I, yaitu diawali dengan adanya masalah, rencana tindakan, 

pelaksanaan tindakan, obervasi tindakan, dan refleksi. Kegiatan perencanaan 

tindakan kelas pada siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Kegiatan perencanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 16 

April dan hari Kamis, 19 April 2012. Siswa mempunyai permasalahan dalam 

pembelajaran menulis karangan yaitu siswa mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan ide dan gagasannya ke dalam bahasa tulis dan kurangnya 

keterampilan siswa dalam menggunakan huruf kapital, tanda baca, ejaan, dan 

pemilihan diksi yang sesuai dengan tema sehingga diperlukan metode yang 

mampu mendorong siswa untuk berlatih mengungkapkan ide, gagasannya ke 

dalam bahasa tulis. Adapun pelaksanaan penelitian pada siklus II adalah 

sebagai berikut : 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Peneliti merencanakan pembelajaran menulis karangan dalam 

siklus II yang dirancang dalam dua kali pertemuan, dengan alokasi waktu 

setiap satu kali pertemuan adalah 2 x 35 menit. Rancangan rencana 
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pelaksanaan pembelajaran (RPP) mencakup penentuan: standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dampak 

pengiring, materi, metode dan media pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Data pada lampiran 15 (lihat 

halaman 112-118). 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

(1) RPP Siklus II Pertemuan 1 

(a) Guru sebagai peneliti memasuki kelas kemudian dimulai dengan 

mengucapkan salam, berdoa bersama, absensi siswa. 

(b) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran, memberi apersepsi, 

orientasi, dan motivasi pada siswa, mengelola kelas. Setelah itu 

melakukan apersepsi dengan memutarkan video yang berisi tentang 

cerita anak. 

(c) Guru menulis contoh cara menyusun kerangka karangan menjadi 

paragraf yang runtut di papan tulis, dengan memperhatikan tanda 

baca yang tepat. 

(d) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok. (guru memperhatikan 

kemampuan siswa). Tiap kelompok mendapatkan tugas mengamati 

cerita anak yang diputarkan oleh guru (kelompok I judulnya 

Bertengkar, kelompok II Melihat Sirkus, kelompok III Menolong 

Teman, kelompok IV Ke Sekolah, dan kelompok V Pergi Ke Kebun 

Binatang. (tanamkan) 

(e) Tujuan pengamatan oleh siswa yaitu agar siswa mampu 

menemukan tema dari cerita yang diamati. Siswa ditugaskan untuk 

mencatat isi cerita tersebut. (alami) 

(f) Sebagai tes, siswa membuat sebuah paragraf yang menggambarkan 

isi cerita tersebut. (namai) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Menentukan siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(h) Setelah pekerjaan siswa selesai, guru meminta untuk 

mengumpulkan pekerjaan siswa. Perwakilan kelompok maju untuk 

membacakan hasilnya. (demonstrasi) 

(i) Guru dan siswa mengadakan evaluasi dari hasil pekerjaan 

siswa.(ulangi) 

(j) Hasil pekerjaan siswa yang baik akan mendapat hadiah (rayakan)  

(k) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah 

dilaksanakan. Siswa dibiarkan menafsirkan sendiri 

pengetahuannya. 

(2) RPP Siklus II Pertemuan 2 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, mengabsen siswa. 

(b) Guru memberitahukan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai pada pertemuan ini. Guru melakukan apersepsi 

melalui tanya jawab dengan siswa” siapa yang ingin menjadi 

penulis terkenal?” 

(c) Guru memberi contoh membuat paragraf di papan tulis. Siswa 

memperhatikan dan memberi penilaian terhadap karangan guru.  

(d) Siswa dibagi menjadi lima kelompok sesuai kemampuan. Siswa 

mampu berinteraksi dengan siswa yang lain untuk berdiskusi.  

(e) Siswa melakukan pengamatan tentang cerita yang diputarkan guru. 

Siswa mencatat hal-hal penting yang ditemui saat pengamatan 

berlangsung. (alami) 

(f) Sebagai tes akhir, siswa diberi tugas secara individu untuk 

menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan kata yang 

sesuai dan ejaan yang benar (tanda titik, tanda koma dan huruf 

kapital). Karangan yang dibuat harus sesuai dengan pengamatan 

yang dilakukan. (namai) 
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(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Menentukan siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(h) Pekerjaan siswa yang sudah selesai dikumpulkan dan dibacakan ke 

depan kelas secara bergantian. (demonstrasi) 

(i) Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Siswa dibiarkan menafsirkan sendiri pengetahuannya. 

(ulangi) 

(j) Siswa yang hasil pekerjaannya bagus diberi hadiah. (rayakan) 

b. Menyiapkan Media Pembelajaran yang Dibutuhkan 

Fasilitas yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran 

adalah : 

1) Ruang kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran dan 

mempresentasikan hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa. 

2) VCD yang berisi tentang cerita anak yang digunakan untuk 

pengamatan siswa.  

c. Menyiapkan Soal Tes Setelah Dilaksanakan Pembelajaran 

Lembar soal tes ini digunakan sebagai evaluasi akhir pembelajaran 

berupa tes unjuk kerja. Siswa membuat karangan sesuai dengan tema cerita 

yang diberikan oleh guru. Tes unjuk kerja ini dapat mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran dapat tercapai atau tidak. Data terdapat pada lampiran 

17 dan 18 ( lihat halaman121-122). 

d. Menyiapkan Lembar Penilaian 

Lembar penilaian unjuk kerja digunakan untuk menilai 

keterampilan siswa dalam menulis karangan yang meliputi aspek sebagai 

berikut : (1) huruf kapital, (2) penggunaan tanda baca, (3) diksi, (4) isi 

karangan, (5) keruntutan karangan. Kriterian penilaian terdapat pada 

lampiran 16 (lihat halaman 119-120 ). 

e. Membuat Lembar Observasi 
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Lembar observasi yang digunakan untuk merekam segala aktivitas 

siswa selama pelaksanaan pembelajaran berupa lembar pengamatan siswa. 

Lembar pengamatan untuk siswa meliputi perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

kemampuaan siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Lembar observasi siklus II terdapat pada lampiran 23 dan 24 

(lihat halaman 131-132). 

 

(2) Pelaksanaan Siklus II 

(1) RPP Siklus II Pertemuan 1 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, absensi siswa. 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi motivasi pada 

siswa, mengelola kelas. Setelah itu melakukan apersepsi melalui 

tanya jawab dengan siswa tentang cerita yang diputar tiap kelompok,  

(c) Siswa dibagi ke dalam lima kelompok. (guru memperhatikan 

kemampuan siswa). Tiap kelompok mendapatkan tugas mengamati 

cerita yang diputar. (tanamkan) 

(d) Tujuan pengamatan oleh siswa yaitu agar siswa mampu menemukan 

ide atau gagasan berdasarkan cerita yang diamati. Siswa ditugaskan 

untuk mencatat isi cerita. (alami) 

(e) Siswa diberi tugas membuat sebuah paragraf berdasarkan cerita yang 

diamati.(namai) 

(f) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Mengamati siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(g) Pekerjaan siswa yang telah selesai dikumpulkan dan dibacakan di 

depan kelas.(demonstrasi) 
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(h) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah 

dilaksanakan. (Ulangi) 

 

(2) RPP Siklus II Pertemuan 2 

(a) Guru memasuki kelas kemudian dimulai dengan guru mengucapkan 

salam, berdoa bersama, absensi siswa. 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan ini. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

dengan siswa. 

(c) Guru memberi contoh membuat paragraf di papan tulis. Siswa 

memperhatikan dan memberi penilaian terhadap karangan guru. 

(Tanamkan) 

(d) Siswa dibagi menjadi lima kelompok sesuai kemampuan. Siswa 

mampu berinteraksi dengan siswa yang lain untuk berdiskusi.  

(e) Setiap kelompok mengamati cerita yang diputarkan guru. Siswa 

mencatat isi cerita saat  berlangsung. (alami) 

(f) Sebagai tes untuk menulis karangan, siswa diberi tugas secara 

individu menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan 

kata yang sesuai dan ejaan yang benar (tanda titik, tanda koma dan 

huruf kapital). Karangan yang dibuat harus sesuai dengan 

pengamatan yang dilakukan. (namai) 

(g) Saat pembelajaran berlangsung guru mengamati setiap tingkah laku 

siswa. Mengamati siswa yang aktif dan siswa yang pasif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau 

tidak.  

(h) Setelah pekerjaan siswa selesai, pekerjaan siswa dikumpulkan, dan 

hasilnya dibacakan di depan kelas. (demonstrasi) 

(i) Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Siswa dibiarkan menafsirkan sendiri pengetahuannya. 

(refleksi)  

(j) Hasil pekerjaan siswa yang baik diberi hadiah. (rayakan) 
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(3)  Observasi Siklus II 

Pada pelaksanaan tindakan Siklus II dapat dikatakan bahwa kualitas 

kegiatan pembelajaran terjadi peningkatan jika dibanding dengan tindakan 

siklus I. Peningkatan tersebut yang menonjol adalah siswa sudah mulai aktif, 

antusias dan serius dalam menulis karangan. Karangan yang dihasilkan juga 

lebih baik dari siklus I karena siswa sudah mengetahui kesalahan dan 

kekurangan hasil karangannya sehingga berusaha memperbaikinya. Siswa 

sudah bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk tertulis. 

Indikator keberhasilan guru yang ingin dicapai sudah terpenuhi. 

Penyampaian materi, penerapan model pembelajaran kuantum, pembelajaran 

yang mengaktifkan anak, penggunaan media, pengelolaan kelas, suara sudah 

baik. Sedangkan indikator keberhasilan bagi siswa masih terdapat 

permasalahan dan hambatan. Namun permasalahan dan hambatan yang ditemui 

sedikit sekali di antaranya adalah terdapat siswa yang belum bisa membuat 

karangan dengan baik, menggunakan huruf kapital, ejaan, dan tanda baca 

dengan tepat, sehingga mendapat nilai rendah. Dalam tindakan pada siklus II 

dilaksanakan 2 kali pertemuan di mana setiap pertemuan diadakan evaluasi. 

Daftar nilai rata-rata pada siklus II mengalami peningkatan, dapat dilihat pada 

lampiran 21 (lihat halaman 126). Sedangkan persentase siswa yang mendapat 

nilai tuntas di atas 65 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Daftar Nilai Keterampilan Menulis Karangan Siklus II 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase 

1 55 – 64 2 9,52% 

2 65 – 74 10 47,62% 

3 75 – 84 6 28,57 % 

4 85 – 94 5 14,29 % 

Jumlah 21 100% 



 
 
 

72 
 

 
 

Dari tabel 4 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 55 – 64 ada 

2 siswa (9,52%), nilai antara 65-74 ada 10 siswa (47,62%), nilai antara 75-84 ada 

6 siswa (28,57%), nilai antara 85-94 ada 3 siswa (14,29%). Nilai tertinggi adalah 

90 dan nilai terendah adalah 60. Sedangkan nilai rata-rata kelas kemampuan 

menulis karangan pada siklus II adalah 73,43. Tingkat ketuntasan pada siklus II 

adalah 90,48%. Nilai menulis karangan dapat diperjelas pada gambar 6 di bawah 

ini: 

 

Gambar 6. Grafik Daftar Nilai keterampilan menulis karangan Siklus II 

Dari gambar 6 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang  yang mendapat nilai 

keterampilan menulis karangan paling banyak adalah antara 65-74 yaitu sebanyak 

10 siswa. 

(4)  Refleksi Tindakan  Siklus II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah menunjukkan hasil yang lebih 

baik, baik dari sikap siswa maupun hasil tes siswa dalam kegiatan menulis 

karangan. Siswa telah aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

hasil yang dicapai juga lebih baik. Permasalahan dan hambatan yang terjadi 

sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dan sudah dapat diatasi. Siswa sudah 

menyukai materi mengarang dan mulai bisa menggunakan huruf kapital, tanda 

titik dengan benar serta membuat struktur kalimat dan diksi yang tepat. Indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan juga sudah berhasil dicapai walaupun masih 

ada sedikit kekurangan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, maka untuk mengatasi hambatan 

tersebut adalah (1) memberi sugesti siswa bahwa mengarang itu tidak sulit dan 

sangat menyenangkan, (2) memberikan motivasi siswa agar berani maju ke depan 

kelas membacakan hasil karyanya, (3) memberi tindak lanjut yaitu memperbaiki 

karyanya setelah mendapat koreksi dari guru dan teman-temannya. 

Dengan meningkatnya keterampilanan menulis karangan siswa kelas 

IV SDN 02 Ngargoyoso menjadi tanda bahwa tindakan telah berhasil sehingga 

tidak perlu melanjutkan tindakan berikutnya. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan pada siklus I dan siklus II dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan. Siswa yang semula pasif dan kurang bisa mengungkapkan pikirannya 

dalam bentuk tulisan menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan 

mampu menulis karangan dengan baik. Peningkatan tersebut  ditandai dengan 

meningkatnya persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan. 

Persentase capaian keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Data Persentase Capaian Keaktifan Belajar Siswa 

No 
Unsur yang 

dinilai 
PRETES 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 

Jumlah siswa 

yang aktif 

dalam 

pengamatan 

dan 

pembelajaran 

38,10 % 61,90 % 76,19% 80,95 % 95,24% 

Rata-rata 38,09% 69,04% 88,10 % 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, di mana 

satu siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan 4 tahap, 
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yakni : (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Adapun deskripsi hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II yaitu : 

1. Pembahasan Prasiklus 

   Sebelum dilaksanakan tindakan, peneliti melakukan observasi untuk 

mengetahui keterampilan menulis karangan siswa kelas IV SDN 02 Ngargoyoso. 

Dari hasil observasi ini dinyatakan bahwa keterampilan menulis karangan siswa 

kelas IV SDN 02 Ngargoyoso masih termasuk rendah. Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 65, sehingga terdapat 8 siswa yang 

dinyatakan tuntas dan 13 siswa yang belum dinyatakan tuntas. Diagram 

ketuntasan pretes keterampilan menulis karangan dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Diagram Ketuntasan Keterampilanan Menulis Karangan siswa  

   Dengan banyaknya siswa yang belum tuntas, maka perlu mencari solusi 

guna mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian digunakan model pembelajaran 

kuantum sebagai model pembelajaran menulis karangan dengan pertimbangan 

bahwa model pembelajaran kuantum merupakan suatu model pembelajaran yang 

mampu menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, mampu menumbuhkan 

pembelajaran yang interaktif antara guru dengan siswa. Siswa lebih tertarik 

dengan pembelajaran karena siswa ikut terlibat pada suatu pengalaman belajar 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu siswa dapat menghasilkan 

sebuah karya karangan yang baik.  

 

2. Pembahasan siklus I 

   Langkah selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

guna melaksanakan siklus I. Materi untuk siklus I yaitu keterampilan menulis 

karangan. Untuk pelaksanaan siklus I pada pertemuan I siswa membuat kerangka 

61,90 % belum tuntas 38,10% tuntas 
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karangan dan kalimat utama sebagai patokan untuk membuat karangan. Pada 

pertemuan kedua siswa menulis karangan sesuai dengan tema cerita anak yang 

ditentukan. Siswa menulis karangan dengan memperhatikan huruf kapital, tanda 

baca khususnya tanda titik, dan pemilihan kata yang tepat. Berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pembelajaran keterampilan menulis karangan pada siklus I 

masih terdapat kekurangan. Siswa terlihat kurang aktif  dan merasa belum bisa 

memahami materi yang diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil karangan siswa 

yang masih kurang baik dalam isi cerita, penggunaan huruf kapital, penggunaan 

tanda baca khususnya tanda titik, dan pemilihan kata yang tepat atau diksi. Secara 

keseluruhan, pelaksanaan siklus I lebih baik dari kegiatan pembelajaran 

sebelumnya. Perbandingan hasil antara kondisi awal dengan siklus I dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Perbandingan Hasil antara Prasiklus dan Siklus I 

No Prasiklus 
Siklus I 

(rata-rata 2 pertemuan ) 

1              Tindakan Tindakan 

 Pembelajaran konvensional 

(pemebelajaran terpusat pada guru) 

Penerapan model pembelajaran 

kuantum dalam pembelajaran 

menulis karangan 

2 Hasil Belajar Hasil Belajar 

 a. Ketuntasan a. Ketuntasan 

 Tuntas            : 8  (38,10 %)  Tuntas            : 13 (61,90 %) 

 Belum tuntas   : 13 (61,90 %) Belum tuntas   : 9 (38,10%) 

      Nilai tertinggi  : 75      Nilai tertinggi  : 83 

      Nilai terendah  : 56      Nilai terendah  : 60 

      Nilai rata-rata  : 62,33       Nilai rata-rata  : 68,33 

3 Proses belajar Proses belajar 

 a. Proses pembelajaran pasif a. Proses pembelajaran ada 

perubahan, siswa mulai aktif 

 b. b. Siswa kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran 

b. Siswa terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran 

 c. Siswa belum kreatif dan sulit membuat  c.  Siswa sudah mulai bisa membuat 
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karangan  karangan  

 d. Siswa belum bisa menggunakan huruf 

kapital, tanda baca, memilih kata 

sesuai lagu yang diamati dengan tepat. 

  d. Siswa mulai bisa menggunakan 

huruf kapital, tanda baca, 

memilih kata sesuai lagu yang 

diamati dengan tepat. 

 e. Siswa kurang percaya diri untuk  

membacakan hasil karya mereka ke 

depan kelas. 

 e. Siswa mau membacakan hasil 

karya mereka ke depan kelas 

meskipun dengan bujukan guru. 

 

Dari tabel 6 dapat diuraikan siswa yang belum tuntas dan siswa yang 

tuntas KKM seperti pada gambar 8.  

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Ketuntasan Keterampilan Menulis Karangan siklus 1 

Dari hasil refleksi siklus 1 dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran kuantum, siswa mengalami peningkatan baik dalam mencapai 

ketuntasan belajar yaitu dari 13 orang siswa belum tuntas pada kondisi awal 

menjadi 8 siswa yang belum tuntas. Pada siklus I ini belum semua siswa mencapai 

ketuntasan karena ada sebagian siswa yang belum terbiasa mengungkapkan apa 

yang mereka lihat dalam bentuk tulisan dan perlu tindakan selanjutnnya.  

 

3. Pembahasan siklus II 

Pelaksanan siklus II sama dengan siklus I dan merupakan pengulangan 

dari pelaksanaan siklus I. Pada siklus II dilakukan dua kali pertemuan. Materi 

pada siklus II sama dengan materi siklus I, hanya saja cerita anak yang diamati 

Belum tuntas 38,10% Tuntas 61,90% 
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berbeda. Guru juga lebih menekankan pada penggunaan huruf kapital, 

penggunaan tanda baca, dan pemilihan kata yang sesuai. Pada pertemuan 1 siswa 

membuat sebuah paragraf berdasarkan cerita anak  yang diamati. Siswa kelihatan 

aktif dan kreatifitasnya cukup berkembang terbukti karangan yang dihasilkan 

cukup baik. Pada pertemuan 2 siswa mengarang berdasarkan cerita anak yang 

berbeda yang diamati. 

Hasil pengamatan pada siklus II bahwa siswa terlihat aktif dan serius 

dalam menulis karangan. Siswa mampu membuat karangan yang baik sesuai 

dengan pengamatan yang dilakukan, serta mereka dapat menggunakan huruf 

kapital, tanda baca, pemilihan kata dengan benar. Siswa tidak merasa malu ketika 

membacakan hasil karyanya ke depan kelas karena mereka merasa puas dengan 

hasil karya mereka. Perbandingan hasil antara siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel 7. 

Tabel 7. Perbandingan Hasil antara Siklus I dan Siklus II 

No 
Siklus I 

(rata-rata 2 pertemuan ) 

Siklus II 

(rata-rata 2 pertemuan ) 

1 Tindakan Tindakan 

 Penerapan model  pembelajaran 

kuantum dalam menulis karangan 

Penerapan model pembelajaran 

kuantum dalam pembelajaran 

menulis karangan  

2 Hasil Belajar Hasil Belajar 

 a. Ketuntasan a. Ketuntasan 

 Tuntas            : 13 (61,90 %) Tuntas            : 19 (90,48 %) 

 Belum tuntas   : 8 (38,10 %) Belum tuntas   : 2 ( 9,52 %) 

      Nilai tertinggi  : 83      Nilai tertinggi  : 90 

      Nilai terendah  : 60      Nilai terendah  : 60 

      Nilai rata-rata  : 68,33      Nilai rata-rata  : 73,43 

3 a. Proses pembelajaran ada perubahan, 

siswa mulai aktif 

a. Proses pembelajaran lebih 

meningkat, siswa mulai aktif dan 

kreatif dalam menulis karangan 

 b. Siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dengan model 

pembelajaran kuantum 

b. Siswa terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran dan masing-

masing siswa membuat karangan 

berdasarkan cerita anak yang 

diamati. 
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 c. Siswa sudah mulai bisa membuat 

karangan  

c. Siswa sudah bisa membuat 

karangan berdasarkan 

pengamatan mereka. 

 d. Siswa mulai bisa menggunakan 

huruf kapital, tanda baca, dan 

memilih kata sesuai tema lagu 

dengan benar. 

d. Siswa mulai bisa dan terbiasa 

menggunakan huruf kapital, 

tanda baca, dan memilih kata 

sesuai tema cerita  anak dengan 

benar. 

 e. Siswa mau membacakan hasil karya 

mereka ke depan kelas meskipun 

dengan bujukan guru. 

e. Siswa secara antusias ingin 

membacakan hasil karyanya ke 

depan kelas 

 

Dari hasil refleksi siklus II dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran kuantum siswa mengalami peningkatan baik dalam mencapai 

ketuntasan belajar yaitu dari 13 siswa belum tuntas pada siklus I menjadi 8 siswa 

yang belum tuntas. Dari siklus I sampai siklus II dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan, baik dilihat dari ketuntasan belajar maupun 

hasil perolehan nilai rata-rata kelas. Diagram ketuntasan menulis karangan siklus 

II dapat dilihat pada gambar 9. 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Ketuntasan Keterampilan Menulis Karangan Siklus II 

Pada gambar 9 menunjukkan bahwa yang dinyatakan tuntas adalah 

90,48%. Sedangkan yang dinyatakan belum tuntas adalah 9,52 % ( 2 anak dari 

jumlah siswa seluruhnya yaitu 21 anak). Ini merupakan sedikit hambatan bagi 

peneliti. Karena memang kemampuan kedua anak ini rendah. Karena hasil pada 

9,52% tidak tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,52 % belum tuntas 

90,48% tuntas 
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siklus II telah sesuai dengan yang diharapkan, maka tidak dilanjutkan ke siklus 

III. 

Pada kondisi awal, keterampilan menulis karangan siswa kelas IV SDN 02 

Ngargoyoso rendah. Banyak siswa yang kurang bisa mengarang sehingga 

keterampilan menulis karangan siswa menjadi rendah. Setelah dilakukan tindakan 

dari siklus I sampai sampai siklus II, keterampilan menulis karangan meningkat. 

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan pada tindakan siklus I dan siklus 

II dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan keaktifan dan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran menulis karangan melalui penerapan pembelajaran kuantum. 

Siswa yang semula pasif dan kurang bisa menulis karangan menjadi lebih aktif 

dan mampu menulis karangan dengan baik. Hambatan yang ditemui peneliti tiap 

siklus dapat teratasi dalam siklus berikutnya. Peningkatan hasil menulis karangan 

dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Menulis Karangan 

Nno Nilai 
Frekuensi 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 55-64 12 9 2 

2 65-74 7 8 10 

3 75-84 2 4 6 

4 85-94 0 0 3 

Jumlah 21 21 21 
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         Lebih jelasnya dapat dibuat grafik yang menunjukkan peningkatan hasil 

menulis karangan dari Kondisi awal sampai siklus II pada gambar 10  

 

Gambar 10. Rekapitulasi nilai menulis karangan kondisi awal, siklus I dan siklus 

II. 

Berdasarkan gambar 10 dapat disimpulkan bahwa menulis karangan siswa 

kelas IV SDN 02 Ngargoyoso dapat meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran kuantum dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat 

terwujud dengan baik. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel  9. Indikator Keberhasilan 

NO Aspek yang diukur      Cara 

mengukur 

Pretes Siklus I 

Rata-rata 2 

pertemuan 

Siklus II 

Rata-rata 2 

pertemuan 

1 
Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran : 

a. Keaktifan siswa 

saat mengikuti 

pembelajaran 

b. Keaktifan siswa 

Diamati saat 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

oleh peneliti 

38,09% 69,04% 88,10% 
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dalam kegiatan 

pengamatan lagu. 

dengan dihitung 

dari jumlah siswa 

yang aktif 

2 Hasil keterampilan 

siswa dalam menulis 

karangan : 

a. Isi cerita yang 

sesuai dengan tema 

b. Penggunaan huruf 

kapital yang benar 

c. Penggunaan tanda 

baca yang tepat 

d. Penyusunan 

struktur kalimat 

yang benar 

e. Pemilihan kata 

(diksi) yang sesuai 

dengan kalimat 

yang disusun 

Diamati saat 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

oleh peneliti dan 

dihitung dari 

jumlah siswa yang 

mengarang dengan  

isi cerita, huruf 

kapital, tanda baca, 

penyusunan 

struktur kalimat 

dan diksi  

Dihitung dari 

jumlah siswa yang 

mendapat nilai 

lebih dari atau sama 

dengan 65. 

38,09% 61,91% 90,48% 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan selama dua siklus, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kuantum dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa kelas IV SDN 02 Nargoyoso 

Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012 

Hasil tes sebelum penelitian menunjukkan nilai rata-rata 62,33. Hasil pada 

siklus I menunjukkan nilai rata-rata 68,33 dan mengalami peningkatan sebesar 

6,00 % dari hasil tes sebelum penelitian. Pada siklus I terdapat 13 siswa atau 

(61,90%) yang tuntas dan 8 siswa atau ( 38,10%) yang belum tuntas. Kemudian 

hasil pada siklus II menunjukkan nilai rata-rata kelas mencapai 73,43 dan 

mengalami peningkatan sebesar 5,1 % dari hasil tes pada siklus I. Pada siklus II 

terdapat 19 siswa atau (90,48%) siswa yang tuntas dan 2 siswa atau (9,52%) siswa 

yang belum tuntas. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil tindakan dan temuan pada penelitian ini, maka terdapat 

beberapa implikasi sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai gambaran dan bahan 

pertimbangan untuk menentukan model pembelajaran yang tepat pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia khususnya kemampuan menulis karangan di 

Sekolah Dasar. 

 

2. Secara praktis  

Model pembelajaran kuantum dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam pembelajaran menulis 

karangan. Dengan menerapkan model pembelajaran kuantum, maka dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan. Sehingga dapat 

diperoleh hasil karangan siswa yang lebih baik. 

 

C. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian, kesimpulan serta implikasi seperti 

yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa sumbangan pemikiran yang 

berwujud saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru  

Hendaknya guru menggunakan model pembelajaran yang tepat sebagai 

alternatif metode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada 

kompetensi dasar yang berhubungan dengan  menulis karangan. Terbukti 

dengan model pembelajaran kuantum siswa dapat membuat karangan dengan 

baik berdasarkan pengamatan dan gagasan mereka. 

2. Bagi siswa  

Untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan hendaknya: 

a. Siswa lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah agar keterampilan menulis karangan dapat meningkat. 

b. Siswa dapat belajar tentang sesuatu berdasarkan pengalaman yang diamati, 

dari pengamatan akan tumbuh ide berdasarkan pengalaman yang dialami 

berdasarkan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran dapat bermakna. 

c. Siswa dapat menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Bagi Kepala Sekolah  

a. Hendaknya selalu mengajak dan memberi pengarahan kepada para guru 

agar lebih cermat dan tepat dalam memilih model pembelajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada pembelajaran kemampuan 

menulis karangan.  

b. Hendaknya mengarahkan para guru agar menerapkan model pembelajaran 

yang interaktif dan menyenangkan yaitu dengan model pembelajaran 

kuantum. 
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Lampiran 1 

Jadwal Penelitian 

 

 

 

Kegiatan 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

1. Penyusun

an dan 

pengajuan 

Proposal 

  X X X X X                  

2. Penyempu

rnaan 

proposal 

       X X X               

3. Mengurus 

ijin 

penelitian  

          X              

4. Persiapan 

Penelitian 
           X             

5. Pelaksana

an siklus I 
            X X X          

6. Pelaksana

an siklus 

II 

               X X        

7. Analisis 

Data 
                 X X X     

8. Penyusun

an 

Laporan 

                   X X X X  
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Lampiran 2 

Silabus Bahasa Indonesia Kelas IV Semester 2 

(Menulis Karangan) 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Penilaian 

8.Menulis 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

informasi, dan fakta 

secara tertulis dalam 

bentuk karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.1 Menyusun karangan 

sederhana tentang 

berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 

kapital, tanda titik, tanda 

koma, dll) 

Mendeskripsikan 

kejadian, peristiwa atau 

pengalaman di 

kehidupan nyata dalam 

bentuk paragraf yang 

runtut dan padu 

menggunakan ejaan 

yang benar  (huruf 

besar, tanda titik, tanda 

koma) 

Postes yang 

digunakan 

dalam 

penilaian 

menulis 

karangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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DAFTAR NILAI  

KONDISI AWAL SISWA 

 

No Nama siswa Nilai Keterangan 

KKM      65 T TT 

1 Pradita Aprillia Putri 75 V  

2 Eka Putri Indriati 75 V  

3 Nining Setyowati 60  V 

4 Anisa Dwi Pebroani 72 V  

5 Ayu Sri Lestari 58  V 

6 Wahyuni Dwi Wulandari 56  V 

7 Sri Wahyuni 68 V  

8 Elvin Nurul Khotimah 68 V  

9 Novia Ramawati 66 V  

10 Ica Rahmawati 66 V  

11 Tatik Lestari 58  V 

12 Dewi Lestari 56  V 

13 Muhammad Nur Hudo 55  V 

14 Yoxik Priya Utama 66 V  

15 Deni Prasetyo 58  V 

16 Priyatno Dwi Saputro 56  V 

17 Riky Dharma Yuliadhi 56  V 

18 Widhiastono 58  V 

19 Joko Windarko 58  V 

20 Zahra Nabila Luthfania 66 V  

21 Bayu Nugroho 58  V 

∑  siswa   8 13 

% ketuntasan  38,10% 61,90% 

 Ket: T= Tuntas 

       TT=  Tidak tuntas 

 

 

Lampiran 4 
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Lembar Observasi Keaktifan Siswa 

Dalam Menulis Karangan 

 

NO NAMA Keaktifan 

 Aktif Kurang aktif 

1 Pradita Aprillia Putri V  

2 Eka Putri Indriati V  

3 Nining Setyowati  V 

4 Anisa Dwi Pebroani V  

5 Ayu Sri Lestari  V 

6 Wahyuni Dwi Wulandari  V 

7 Sri Wahyuni V  

8 Elvin Nurul Khotimah V  

9 Novia Ramawati V  

10 Ica Rahmawati V  

11 Tatik Lestari  V 

12 Dewi Lestari  V 

13 Muhammad Nur Hudo  V 

14 Yoxik Priya Utama V  

15 Deni Prasetyo  V 

16 Priyatno Dwi Saputro  V 

17 Riky Dharma Yuliadhi  V 

18 Widhiastono  V 

19 Joko Windarko  V 

20 Zahra Nabila Luthfania  V 

21 Bayu Nugroho  V 

observer 

 

 

                                                                                 Ermawati Setyorini 

 

Lampiran 5 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I 

Sekolah      : SD Negeri 02 Ngargoyoso 

Mata pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : 1V/1I 

Alokasi Waktu     : 4 X 35 menit  

Hari/ Tanggal       : Rabu, 7 Maret 2012, Jumat, 9 Maret 2012  

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak 

II.       Kompetensi Dasar 

8. 1 Menyusun karangan sederhana tentang berbagai topik sederhana 

dengan   memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma, dll)  

      III.      Indikator 

1. Aspek kognitif 

- Menentukan tema atau topik karangan 

- Menyusun kerangka karangan  

2. Aspek afektif 

- Menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan tanda 

baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) dengan tepat. 

3. Aspek psikomotor 

- Membaca hasil karangan dengan intonasi yang tepat. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Berdasarkan pengamatan, siswa dapat menentukan tema suatu 

karangan dengan benar 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menulis karangan dengan 

menggunakan tanda baca yang tepat. 
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3. Melalui diskusi, siswa dapat menyusun kerangka karangan dengan 

benar 

4. Melalui penugasan, siswa dapat menyusun kerangka karangan 

menjadi sebuah karangan yang baik dengan memperhatikan tanda 

baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) secara tepat 

5. Melalui tugas, siswa dapat membaca hasil karangan dengan 

intonasi yang tepat, sesuai dengan tanda baca (huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll) dengan tepat. 

V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu menulis 

karangan dengan tema atau topik sederhana dengan memperhatikan 

tanda baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

VI. Materi Pelajaran 

Menulis 

Menulis karangan sederhana dengan memperhatikan tanda baca (huruf 

besar, titik, koma, dll) sesuai dengan cerita yang didengar dan dilihat. 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan pembelajaran PBKB 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit)  

a. Berdoa, absensi siswa 

b. Guru mengkondisikan siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru mengadakan  

- Apersepsi: “Anak-anak, apa yang kamu lakukan sehari-hari 

di rumah?” 

- Orientasi: “Hari ini bu guru akan mengajari kalian belajar 

menyusun sebuah karangan, anak-anak sudah 

bisa caranya?” 

- Motivasi: “Agar anak-anak lebih semangat belajar, bu guru 

akan memutarkan cerita anak buat kalian !” 

 

Agamis 

Santun 

Antusias 

2. Kegiatan Inti (55 menit)  
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 Eksplorasi 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran yang digunakan 

sebagai contoh dalam pembelajaran menulis karangan 

b. Guru memutarkan sebuah cerita anak, siswa diminta agar 

mendengarkan dan mengamati cerita anak tersebut, 

kemudian guru memberi contoh cara menentukan tema, 

kemudian tema tersebut dikembangkan menjadi suatu 

kerangka karangan yang disusun menjadi kalimat utama, 

sesuai dengan penulisan kalimat yang benar tanda baca 

(huruf besar, tanda titik, tanda koma). (tanamkan) 

c.  siswa dibagi menjadi 5 kelompok ( dalam membentuk 

kelompok disesuaikan dengan kemampuan siswa). 

 Elaborasi 

a. masing-masing kelompok diputarkan cerita tentang cerita 

anak. (alami) 

  b. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok diminta 

untuk menentukan tema berdasarkan cerita yang diamati 

tersebut, dari tema tersebut kemudian dikembangkan 

menjadi kerangka sebuah karangan. (namai) 

 c.Berdasarkan kerangka karangan masing-masing kelompok 

diminta untuk membuat kalimat utama. 

Konfirmasi 

a. Setelah tugas masing-masing kelompok selesai, 

perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk membacakan 

hasil pekerjaannya ke depan kelas. (demonstrasi) 

b. Guru dan siswa mengadakan penilaian terhadap hasil 

karya siswa. (ulangi) 

c. Kelompok yang pekerjaannya paling baik mendapatkan 

hadiah. (rayakan) 

 

Antisipasi 

 

antisipasi 

 

 

 

 

 

 

kerjasama 

 

 

antisipasi 

 

antisipasi 

 

 

 

 

 

perhatian 

 

 

 

Antisipasi 

 

 

Patuh 

 

 

 

 

 

a. Kegiatan Akhir (10 menit)  

a. Guru melakukan evaluasi dan penilaian  

b. Tindak lanjut ( perbaikan) 

c. Guru menyampaikan pesan bahwa anak-anak harus gemar 
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membaca dan menulis 

 

Pertemuan II 

Kegiatan pembelajaran PBKB 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit)  

a. Berdoa, absensi siswa 

b. Guru mengkondisikan siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru mengadakan  

- Apersepsi: “Anak-anak, coba sebutkan benda apa saja yang 

ada di sekitar kelas kalian?” 

- Orientasi: “Hari ini bu guru meminta kalian untuk membuat 

karangan berdasarkan cerita yang bu guru putarkan pada 

pertemuan yang lalu. 

- Motivasi: “Anak-anak harus berlatih dan gemar menulis, 

agar hasil karya kalian bisa bermanfaat bagi orang lain!” 

 

Agamis 

Santun 

Antusias 

2. Kegiatan Inti (55 menit)  

 Eksplorasi 

a. Guru meminta siswa untuk memperhatikan bagaimana 

cara menulis karangan yang benar sesuai dengan 

(penyusunan paragraf, keruntutan kalimat, huruf besar, 

tanda titik, dan tanda koma). (tanamkan) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

(alami) 

 Elaborasi 

a. Siswa diminta membuat karangan berdasarkan kerangka 

karangan yang telah dibuat sebelumya. (namai) 

b. Dalam menulis karangan harus sesuai dengan cerita yang 

ditentukan sebelumnya. 

c. guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyusun karangan. 

d. guru mengamati pekerjaan siswa dan meminta agar siswa 

menyusun karangan secara runtut. 

Konfirmasi 

a. jika pekerjaan sudah selesai, pekerjaan dikumpulkan, secara 

 

Antisipasi 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

Antisipasi 

 

 

 

 

antisipasi 

 

 

 

 

 

patuh 
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acak guru meminta siswa agar membacakan hasil karangan 

di depan kelas. (demonstrasi) 

b. guru dan siswa menilai hasil karangan yang dibacakan di 

depan kelas 

c. guru berpesan kepada siswa bahwa dalam menulis karangan 

dibutuhkan latihan terus menerus. (ulangi) 

d. siswa yang pekerjaannya baik dan sempurna akan mendapat 

hadiah. (rayakan) 

 

 

Perhatian 

3. Kegiatan Akhir (10 menit)  

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

b. Gutu dan siswa mengadakan refleksi tentang materi yang 

dipelajari dengan menggunakan pembelajaran kuantum sesuai 

dengan hasil yang dicapai siswa. 

 

 

VIII. Metode, Media dan Sumber 

1. Metode 

a. Tanya Jawab 

b. pengamatan 

c. Demonstrasi 

d. Diskusi  

e. penugasan 

2. Media  

pemutaran video yang berisi tentang cerita anak. 

3. Sumber 

a. Aku Cinta Bahasa Indonesia untuk kelas IV Semester II Pengarang 

Rusyanti, Penerbit: Mediatama, Hal. 108 

b. Buku Bina Bahasa Indonesia untuk kelas IV semester II, pengarang 

Surana, penerbit: Tiga Serangkai, Hal.124-125 

c. Silabus Bahasa Indonesia kelas IV 

IX. Penilaian  

1. Pertemuan I 
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1. Prosedur : postes 

2. Jenis : tertulis 

3. Bentuk : uraian 

4. Alat tes : soal tes, kunci jawaban, lembar kerja siswa, dan 

kriteria penilaian 

2. Pertemuan II 

a. Prosedur : postes 

b. Jenis : tertulis 

c. Bentuk : uraian 

d. Alat tes : soal tes, kunci jawaban, lembar kerja siswa, dan 

kriteria penilaian 

 

Soal Evaluasi 

Pertemuan I 

1. Berdasarkan cerita yang kalian amati, tentukan tema dari cerita 

tersebut! 

2. Dari tema yang ditentukan tersebut, kembangkan menjadi suatu 

kerangka karangan yang akan disusun menjadi kalimat utama suatu 

paragraf! 

Pertemuan II 

Buatlah karangan berdasarkan kerangka karangan dan kalimat utama yang 

telah dibuat sebelumnya! 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci jawaban: 
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Sesuai kebijakan guru 

Kriteria Penilaian (terlampir) 

                      

                  Ngargoyoso,      Maret  2012 

  

 

     Mengetahui 

Kepala Sekolah SDN 02 Ngargoyoso              Peneliti 

   

                                                           

             Sumarjo, S.Pd                Ermawati Setyorini 

  NIP.196404271988061002         NIM. X7109030 
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Lampiran 6 

Kriteria Penilaian Menulis Karangan  

Siklus I  

No. 

Absen 

Aspek yang dinilai Jml Nilai 

Siswa Huruf 

kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi 

karangan 

Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 

 

 

 

   

 

    

 

 

Kriteria Penilaian dalam Pembelajaran Menulis Karangan 

No Aspek yang dinilai Nilai Deskriptor 

1. Huruf kapital 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Kurang tepat dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan kurang baik sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Cukup tepat dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan cukup baik sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Baik dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan baik sesuai kaidah 

penulisan bahasa Indonesia. 

 

2. Tanda baca 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Kurang tepat dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Cukup tepat dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia 

Baik dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia 

 

3. Diksi  1 

 

 

2 

 

 

3 

Kurang tepat dalam pemilihan kata 

Pilihan kata tidak tepat sehingga merusak makna, tidak 

menguasai kosa kata. 

Cukup tepat dalam pemilihan kata 

Pilihan kata kurang tepat dan dapat mengurangi 

makna, cukup menguasai kosa kata. 

Baik dalam pemilihan kata 
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4 

 

Pilihan kata kadang kurang tepat tetapi tidak 

mengurangi makna, baik menguasai kosa kata. 

Sangat baik dalam pemilihan kata 

Pilihan kata tepat sesuai dengan kalimat, bermakna, 

menguasai kosa kata. 

4. Isi karangan 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kurang tepat dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita tetapi tidak komunikatif, 

tidak terarah, tidak memberi informasi. 

Cukup tepat dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita, cukup komunikatif, kurang 

terarah, kurang memberi informasi, 

Baik dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita, komunikatif, kurang 

terarah, cukup memberi informasi 

Sangat baik dalam memilih tema 

sesuai dengan cerita yang diamati, komunikatif, 

terarah dan padat informasi. 

Sangat baik sekali dalam memilih tema,  

sesuai dengan cerita yang diamati, komunikatif,terarah 

dan padat informasi 

5. Keruntutan karangan 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kurang tepat dalam mengarang secara runtut  

Permasalahan tidak jelas, tidak tertata sehingga tidak 

dapat dipahami. 

Cukup tepat dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan kurang jelas, urutan kurang tertata 

sehingga agak sulit dipahami.  

Baik dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, dapat dipahami 

namun kurang terorganisir. 

Sangat baik dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, urutan tertata baik 

dan dapat dipahami. 

Sangat baik sekali dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, urutan tertata baik 

dan dapat dipahami secara jelas 

 

 

Nilai akhir = Jumlah skor siswa pada semua aspek x 100 

Jumlah skor maksimal seluruh indikator 
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Lampiran 7 

Lembar Kerja Siswa 

 (LKS) 

Siklus I Pertemuan I 

 

Petunjuk: 

1. Amatilah video cerita anak yang diputarkan gurumu! 

2. Catatlah isi dari cerita tersebut! 

 

Soal: 

1. Berdasarkan cerita yang kalian amati, tentukan tema cerita tersebut! 

2. Dari tema tersebut, kembangkan menjadi kerangka karangan yang 

akan membentuk kalimat utama! 

 

Jawab: 
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Lampiran 8 

Lembar kerja Siswa 

(LKS) 

Siklus I Pertemuan II 

 

Soal: 

Buatlah sebuah karangan secara individu berdasarkan kerangka karangan yang 

telah kalian buat sebelumnya! 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 
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Kriteria Penilaian Menulis Karangan  

Siklus I Pertemuan I 

 

No. 

Absen 

Aspek yang dinilai Jml Nilai 

Siswa Huruf 

kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi 

karangan 

Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 

1 3 3 3 4 3 16 80 

2 3 3 3 3 4 16 80 

3 2 2 3 2 3 12 60 

4 2 3 3 3 3 15 70 

5 2 2 3 2 3 12 60 

6 2 

 

2 3 2 3 12 60 

7 2 

 

2 4 4 3 14 75 

8 2 3 3 3 3 14 70 

9 2 2 4 3 3 14 70 

10 2 3 3 3 3 14 70 

11 2 2 3 2 3 12 60 

12 2 2 3 3 2 12 60 

13 2 

 

2 3 3 3 13 65 
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14 3 3 3 3 3 15 75 

15 2 

 

     2 3 3 2 12 60 

16 2 3 3 3 3 14 70 

17 2 

 

2 3 3 2 12 60 

18 2 2 3 3 3 13 65 

19 2 2 3 3 2 12 60 

20 2 2 3 3 3 13 65 

21 2 2 3 3 2 12 60 

Jumlah 1400 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai terendah 60 

Nilai di atas 65 12 

Nilai di bawah 65 9 

Nilai Rata-rata 66,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 10 

Kriteria Penilaian Menulis Karangan  

Siklus I Pertemuan II 
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No. 

Absen 

Aspek yang dinilai Jml Nilai 

Siswa Huruf 

Kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi karangan Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 

1 3 3 4 4 3 17 85 

2 3 3 4 3 3 16 80 

3 2 2 2 3 3 12 60 

4 2 3 3 4 3 15 75 

5 2 2 3 2 3 12 60 

6 2 2 3 3 2 12 60 

7      2 2 3 4 4 15 75 

8 3 3 3 3 3 15 75 

9 2 2 4 4 3 15 75 

10 2 3 3 4 4 16 80 

11 2 2 3 3 3 13 65 

12 2 2 3 3 3 13 65 

13 2 2 3 4 3 14 70 

14 3 2 3 4 4 16 80 

15 2 2 3 4 3 14 70 

16 2 3 3 3 4 15 75 

17 2 2 3 2 3 12 60 
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18 2 2 3 3 3 13 65 

19 2 2 3 2 3 12 60 

20 2 2 3 3 3 13 65 

21 2 2 3 3 2 12 60 

Jumlah 1450 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai terendah 60 

Nilai di atas 65 16 

Nilai di bawah 65 5 

Nilai Rata-rata 69,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 

REKAPITULASI NILAI  

SIKLUS I 
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N0 

Absen 

Siklus I Jumlah Nilai 

Akhir 

Ket 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 
80 85 

165 83 Tuntas 

2 
80 80 

160 80 Tuntas 

3 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

4 
70 75 

145 73 Tuntas 

5 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

6 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

7 
75 75 

150 75 Tuntas 

8 
70 75 

145 73 Tuntas 

9 
70 75 

145 73 Tuntas 

10 
70 80 

150 75 Tuntas 

11 
60 65 

125 63 Belum tuntas 

12 
60 65 

125 63 Belum Tuntas 

13 
65 70 

135 68 Tuntas 

14 
75 80 

155 78 Tuntas 

15 
60 70 

130 65 Tuntas 

16 
70 75 

145 73 Tuntas 

17 
60 60 

120 60 Belum Tuntas 

18 
65 65 

130 65 Tuntas 

19 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

20 
65 65 

130 65 Tuntas 

21 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

Jumlah  1435  
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Nilai Tertinggi 83  

Nilai Terendah 60  

Nilai di atas 65 13  

Nilai di bawah 65 8  

Nilai rata-rata kelas 68,33  

Nilai rata-rata klasikal (%) 61,90 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 
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LEMBAR HASIL OBSERVASI KINERJA  GURU  

(SIKLUS I) 

Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 

melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik  

4 = Sangat baik 

 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DI AMATI SKOR 

Pertemuan I Pertemuan II 

I PEMBUKA PELAJARAN   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Memberikan motivasi 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Melakukan kegiatan apersepsi 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir I = A 2,7 3,3 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

A Penguasan materi pelajaran   

4 Menunjukkan penguasaan materi pelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Menyampaikan materi dengan jelas 1    2    3    4 1    2    3    4 

6 Mengaitkan materi dengan realita kehidupan 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir IIA = B 2,7 3 

B Penerapan model pembelajaran Kuantum   

7 Kesesuaian antara materi dengan penerapan model 

pembelajaran kuantum 
1    2    3    4 1    2    3    4 

8 Melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa 

merasa senang dan aktif dalam pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

9 Guru sebagai model belajar yang baik 1    2    3    4 1    2    3    4 

10 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

bertanya 
1    2    3    4 1    2    3    4 

11 Melakukan pembelajaran yang mengkonstruksi 

pengetahuan siswa 
1    2    3    4 1    2    3    4 

12  Membagi kelompok sesuai kemampuan 1    2    3    4 1    2    3    4 

13 Melakukan penilaian yang otentik 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir IIB = C 3,3 3,5 

C Media Pembelajaran   

14 Media efektif dan efisien 1    2    3    4 1    2    3    4 

15 Menghasilkan pesan yang menarik 1    2    3    4 1    2    3    4 

16 Melibatkan siswa  1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir C = D 3,3 3,3 



 
 
 

109 
 

 
 

 

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan anak 

  

17 Menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam 

pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

18 Sikap terbuka terhadap respon siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 

19 Keceriaan dalam pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir D = E 3,3 3,5 

E Penilaian Proses dan hasil belajar   

20 Memantau kemajuan belajar selama proses 1    2    3    4 1    2    3    4 

21 Melakukan penilaian akhir dalam belajar 1    2    3    4     1  2    3     4 

  Rata-rata butir E = F 3 3,5 

F Penggunaan Bahasa   

22 Bahasa jelas, baik dan benar 1    2    3    4 1    2    3    4 

23 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir F = G 3 3 

G PENUTUP   

24 Melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 

25 Melaksanakan tindak lanjut dengan arahan, atau 

kegiatan 
1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir G = H 3,5 3,5 
 Rata-rata Nilai Siklus I  

Pertemuan I=A+B+C+D+E+F+G+H=                                       

8 

Pertemuan II=A+B+C+D+E+F+G+H= 

                                       8 

  

 Skor rata-rata= skor nilai pertemuan I+ pertemuanII 

                                        2 
3,1+3,3= 3,2 

                        2 

Lampiran 13 

LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

(SIKLUS I) 

Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara  

            Ngargoyoso,  Maret  2012 

Observer 

 

 

Sumarjo, S.Pd 

NIP. 196404271988061002 
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melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DI AMATI 

SKOR 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Keterampilan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

4 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran  1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

Skor Total   

Skor rata-rata  

Skor Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus 1 = (Skor pertemuan I+ Skor 

pertemuan II) : 2 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 5 (1% - 25%)          =  aktivitas siswa rata-rata kurang baik 

2. Skor total  6 – 10 (26% - 50%)   =  aktivitas siswa rata-rata Cukup 

3. Skor total  11 – 15 (51% - 75%)   = aktivitas siswa rata-rata baik 

4. Skor total 16 – 21 (76% - 100%)   = aktivitas siswa rata-rata Sangat baik 

 

 Ngargoyoso,  Maret  2012 

Observer  

 

 

Ermawati Setyorini 

 

 

Lampiran 14 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa  

Dalam Pembelajaran Menulis Karangan 

Siklus I 

NO Nomor Absen Pertemuan 1 Pertemuan 2 
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1 Pradita Aprillia Putri V  V  

2 Eka Putri Indriati V  V  

3 Nining Setyowati  V  V 

4 Anisa Dwi Pebroani V  V  

5 Ayu Sri Lestari  V  V 

6 Wahyuni Dwi W  V  V 

7 Sri Wahyuni V  V  

8 Elvin Nurul Khotimah V  V  

9 Novia Ramawati V  V  

10 Ica Rahmawati V  V  

11 Tatik Lestari  V  V 

12 Dewi Lestari  V  V 

13 Muhammad Nur Hudo V  V  

14 Yoxik Priya Utama V  V  

15 Deni Prasetyo V  V  

16 Priyatno Dwi Saputro V  V  

17 Riky Dharma Yuliadhi  V  V 

18 Widhiastono V  V  

19 Joko Windarko  V  V 

20 Zahra Nabila Luthfania V  V  

21 Bayu Nugroho  V  V 

                     

Observer 

 

 

Ermawati Setyorini 

  

  

 

 

    

Lampiran 15 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

Sekolah  : SD Negeri 02 Ngargoyoso 

Keaktifan Keaktifan 

Aktif 
Kurang 

Aktif 
Aktif 

Kurang 

aktif 
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Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : 1V/1I 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit (2 X pertemuan)  

Hari/tanggal   : Senin,16 April 2012, Kamis, 19 April 2012 

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak 

II. Kompetensi Dasar 

8. 1 Menyusun karangan sederhana tentang berbagai topik sederhana 

dengan   memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma, dll)  

      III.      Indikator 

1. Aspek kognitif 

- Menentukan tema atau topik karangan 

- Menyusun kerangka karangan  

2. Aspek afektif 

- Menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan tanda 

baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) dengan tepat. 

3. Aspek psikomotor 

- Membaca hasil karangan dengan intonasi yang tepat. 

III. Tujuan Pembelajaran 

1. Berdasarkan tugas, siswa dapat menentukan tema karangan 

dengan benar 

2. Melalui diskusi, siswa dapat menyusun kerangka karangan 

dengan benar 

3. Melalui penugasan, siswa dapat menyusun kerangka karangan 

menjadi sebuah karangan yang baik dengan memperhatikan 

tanda baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) secara 

tepat 



 
 
 

113 
 

 
 

4. Melalui tugas, siswa dapat membaca hasil karangan dengan 

intonasi yang tepat, sesuai dengan tanda baca (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll) dengan tepat. 

IV. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu menulis 

karangan dengan tema atau topik sederhana dengan memperhatikan 

tanda baca (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

V. Materi Pelajaran 

Menulis 

Menulis karangan sederhana dengan memperhatikan tanda baca (huruf 

besar, titik, koma, dll) sesuai dengancerita yang didengar dan dilihat. 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan pembelajaran PBKB 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit)  

a. Berdoa, absensi siswa 

b. Guru mengkondisikan siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru mengadakan  

- Apersepsi: “mari anak-anak, kita perhatikan cerita anak ini 

secara bersama-sama!” 

- Orientasi: “pada pertemuan yang lalu bu guru   meminta 

kalian untuk membuat karangan, tetapi masih ada yang 

belum sempurna.”  

- Motivasi: “Agar karangan anak-anak bisa sempurna, maka 

bu guru akan mengulang lagi.”  

 

Agamis 

Santun 

Antusias 

2. Kegiatan Inti (55 menit)  

 Eksplorasi 

a. Guru dan siswa menuliskan kalimat yang disusun menjadi 

sebuah paragraf berdasarkan cerita yang diputarkan pada 

waktu apersepsi dengan memperhatikan tanda baca ( tanda 

titik, tanda koma, huruf besar) (tanamkan) 

b.  Guru menyiapkan media pembelajaran yang digunakan 

 

Antisipasi 

 

 

 

Kerjasama 
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dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan.  

 Elaborasi 

a. Berdasarkan kemampuan masing-masing siswa, Siswa 

diminta untuk membentuk kelompok, 21 siswa dibagi 

menjadi 5 kelompok. 

b. Masing-masing kelompok diputarkan cerita anak yang 

berbeda dari siklus sebelumnya. 

c. Masing-masing kelompok diminta untuk mencermati isi  

cerita anak  tersebut. (alami) 

d.Dengan bimbingan guru, masing-masing kelompok diminta 

untuk menentukan tema cerita dan kalimat utama 

berdasarkan cerita anak yang diamati. (namai)  

Elaborasi 

a. Setiap kelompok diminta untuk membuat sebuah  paragraf 

sesuai dengan tema cerita anak yang diamati. 

b. Guru membimbing kelompok yang mengalami  kesulitan 

dalam membuat paragraf. 

 Konfirmasi 

a. Setelah tugas menulis paragraf selesai, perwakilan dari 

tiap kelompok diminta untuk membacakan hasilnya ke 

depan kelas. (demonstrasi) 

b. Guru dan siswa mengadakan penilaian terhadap pekerjaan 

yang dibacakan. (ulangi)  

c. Hasil pekerjaan kelompok yang bagus akan diberi hadiah 

(rayakan) 

 

 

Antisipasi 

 

 

antisipasi 

 

patuh 

 

 

Perhatian 

 

 

 

 

kerjasama 

3. Kegiatan Akhir (10 menit)  

       a. Guru melakukan evaluasi dan penilaian 

             b.Tindak lanjut ( perbaikan) 

 c.Guru menyampaikan pesan bahwa anak-anak tidak boleh    

malas dalam berlatih mengungkapkan ide  dan gagasannya 

dalam sebuah tulisan. 

 

 

Pertemuan II 
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Kegiatan pembelajaran PBKB 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit)  

a. Berdoa, absensi siswa 

b. Guru mengkondisikan siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru mengadakan  

- Apersepsi: “Anak-anak, siapa yang ingin menjadi seorang 

penulis yang terkenal?” 

- Orientasi: “ menulis itu mudah, jika anak-anak gemar 

berlatih!”. 

- Motivasi: “jika anak-anak ingin menjadi seorang penulis 

yang terkenal, maka kalian harus gemar menulis!” 

 

 

Agamis 

Santun 

Antusias 

2. Kegiatan Inti (55 menit)  

 Eksplorasi 

a. Guru meminta siswa untuk memperhatikan bagaimana 

cara menulis karangan yang benar sesuai dengan 

(penyusunan paragraf, keruntutan kalimat, huruf besar, 

tanda titik, dan tanda koma). (tanamkan) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

(alami) 

 Elaborasi 

a. Siswa diminta membuat karangan berdasarkan paragraf 

yang telah dibuat sebelumya. (namai) 

b. Dalam menulis karangan harus sesuai dengan masing-

masing cerita yang ditentukan sebelumnya. 

c. guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyusun karangan. 

d. guru mengamati pekerjaan siswa dan meminta agar siswa 

menyusun karangan secara runtut. 

Konfirmasi 

a. jika pekerjaan sudah selesai, pekerjaan dikumpulkan, secara 

acak guru meminta siswa agar membacakan hasil karangan 

di depan kelas. (demonstrasi) 

b. guru dan siswa menilai hasil karangan yang dibacakan di 

 

Antisipasi 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

perhatian 

 

antisipasi 

 

patuh 

 

 

antisipasi 

 

 

 

perhatian 

 

 

 

patuh 
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depan kelas 

c. guru berpesan kepada siswa bahwa dalam menulis karangan 

dibutuhkan latihan terus menerus. (ulangi) 

d. siswa yang pekerjaannya baik dan mendekati sempurna 

akan mendapat hadiah. (rayakan) 

 

 

Antisipasi 

 

 

Menghormati 

3. Kegiatan Akhir (10 menit)  

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

b. Guru dan siswa mengadakan refleksi tentang materi yang 

dipelajari dengan menggunakan pembelajaran kuantum sesuai 

dengan hasil yang dicapai siswa. 

 

 

VII. Metode, Media dan Sumber 

1. Metode 

a. Ceramah Bervariasi 

b. Tanya jawab 

c. Demonstrasi 

d. Diskusi  

e. Penugasan 

2. Media  

Pemutaran video yang berisi tentang cerita anak. 

3. Sumber  

a. SumberAku Cinta Bahasa Indonesia untuk kelas IV Semester II 

Pengarang Rusyanti, Penerbit: Mediatama, Hal. 108 

b.Buku Bina Bahasa Indonesia untuk kelas IV semester II, 

pengarang Surana, penerbit: Tiga Serangkai, Hal.124-125 

c. Silabus Bahasa Indonesia kelas IV 

VIII. Penilaian  

1. Penilaian Pertemuan I 

a. Prosedur : tes akhir 

b. Jenis : tertulis 

c. Bentuk : uraian 
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d. Alat tes : soal tes, lembar kerja siswa, dan kriteria penilaian 

2. Penilaian Pertemuan 2 

a. Prosedur : tes akhir 

b. Jenis : tertulis 

c. Bentuk : uraian 

d. Alat tes : soal tes, lembar kerja siswa, dan kriteria penilaian 

 

Soal Evaluasi: 

Pertemuan I 

Buatlah sebuah paragraf sesuai dengan tema cerita dan kalimat utama yang 

kalian buat! 

Pertemuan II 

Buatlah sebuah karangan sesuai dengan paragraf yang telah kalian buat   

sebelumnya! 

 

  

 

Jawab : 

 

 

Kunci jawaban: 

Sesuai kebijakan guru 

 

Kriteria Penilaian (terlampir) 

 

                    Ngargoyoso,      April  2012 

 

            Mengetahui  

Kepala Sekolah SDN 02 ngargoyoso                                         Peneliti 

 

 



 
 
 

118 
 

 
 

 

          Sumarjo, S.Pd                                                        Ermawati Setyorini                                               

NIP.196404271988061002              NIM. X7109030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16 

Kriteria Penilaian Menulis karangan  

Siklus II 

 

No. 

Absen 

Aspek yang dinilai Jml Nilai 

Siswa Huruf 

Kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi 

karangan 

Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 
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Kriteria Penilaian 

No Aspek yang dinilai Nilai Deskriptor 

1. Huruf kapital 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Kurang baik dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan kurang baik sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Cukup baik dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan cukup baik sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Baik dalam penggunaan huruf kapital 

Menggunakan huruf kapital dengan baik sesuai kaidah 

penulisan bahasa Indonesia. 

 

2. Tanda baca 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Kurang baik dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia. 

Cukup baik dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia 

Baik dalam penggunaan tanda baca 

Kurang baik dalam menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah penulisan bahasa Indonesia 

 

3. Diksi  1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Kurang baik dalam pemilihan kata 

Pilihan kata tidak tepat sehingga merusak makna, tidak 

menguasai kosa kata. 

Cukup baik dalam pemilihan kata 

Pilihan kata kurang tepat dan dapat mengurangi 

makna, cukup menguasai kosa kata. 

Baik dalam pemilihan kata 

Pilihan kata kadang kurang tepat tetapi tidak 

mengurangi makna, baik menguasai kosa kata. 

Sangat baik dalam pemilihan kata 

Pilihan kata tepat sesuai dengan kalimat, bermakna, 

menguasai kosa kata. 

4. Isi karangan 1 

 

 

2 

Kurang baik dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita tetapi tidak komunikatif, 

tidak terarah, tidak memberi informasi. 

Cukup baik dalam memilih tema 



 
 
 

120 
 

 
 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

sesuai dengan tema cerita, cukup komunikatif, kurang 

terarah, kurang memberi informasi, 

Baik dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita, komunikatif, kurang 

terarah, cukup memberi informasi 

Sangat baik dalam memilih tema 

sesuai dengan tema cerita, komunikatif, terarah dan 

padat informasi. 

Sangat baik dalam memilih tema 

Sangat sesuai dengan tema cerita, komunikatif, terarah 

dan padat informasi. 

 

5. Keruntutan karangan 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kurang baik dalam mengarang secara runtut  

Permasalahan tidak jelas, tidak tertata sehingga tidak 

dapat dipahami. 

Cukup baik dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan kurang jelas, urutan kurang tertata 

sehingga agak sulit dipahami.  

Baik dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, dapat dipahami 

namun kurang terorganisir. 

Sangat baik dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, urutan tertata baik 

dan dapat dipahami. 

Sangat baik sekali dalam mengarang secara runtut 

Permasalahan disusun dengan baik, urutan tertata baik 

dan dapat dipahami. 

 

 

Nilai akhir = Jumlah skor siswa pada semua aspek x 100 

Jumlah skor maksimal seluruh indikator 

 

 

Lampiran 17 

Lembar Kerja Siswa 

 (LKS) 

Siklus II Pertemuan I 

 

Petunjuk: 

1. Amatilah cerita yang diputarkan gurumu! 
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2. Catatlah isi dari cerita tersebut! 

 

Soal: 

1. Berdasarkan cerita anak yang kalian amati, secara individu, tentukan 

tema cerita tersebut dan susunlah menjadi sebuah paragraf yang 

bermakna! 

 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 18 

Lembar kerja Siswa 

(LKS) 

Siklus II Pertemuan II 

 

Soal: 
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Buatlah sebuah karangan berdasarkan paragraf yang telah kalian buat pada 

pertemuan sebelumnya! 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 

Kriteria Penilaian Menulis karangan  

Siklus II Pertemuan I 

 

No. 

Absen 

Aspek yang dinilai Jml Nilai 
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Siswa Huruf 

kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi 

karangan 

Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 

1 3 3 4 4 4 18 90 

2 2 3 3 4 4 16 80 

3 2 2 2 3 3 12 60 

4 3 3 3 4            4 17 85 

5 2 2 3 2 3 12 60 

6 2 2 3 3 3 13 65 

7 3 3 4 4 4 18 80 

8 2 2 3 4 4 15 75 

9 2 2 3 4 3 14 70 

10 2 3 3 3 4 15 75 

11 2 2 3 4 3 14 70 

12 2 2 3 4 4 15 75 

13 2 2 3 3 3 13 65 

14 2 2 3 4 4 15 75 

15 2 2 3 3 3 13 65 

16 2 2 3 4 3 14 70 
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17 2 2 3 3 2 12 60 

18 2 2 3 4 3 14 70 

19 2 2 3 3 4 14 70 

20 2 2 3 4 3 14 70 

21 2 2 2 3 3 12 60 

Jumlah 1490 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai terendah 60 

Nilai di atas 65 17 

Nilai di bawah 65 4 

Nilai Rata-rata 70,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 20 

 

Kriteria Penilaian Menulis Karangan  

Siklus II Pertemuan II 

 

No. Aspek yang dinilai Jml Nilai 
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Absen 

Siswa Huruf 

Kapital 

Tanda 

Baca 

Diksi Isi karangan Keruntutan 

Karangan 

Skor Akhir 

1 3 3 3 5 4 18 90 

2 3 3 4 4 4 18 90 

3 2 2 3 3 4 14 70 

4 3 3 4 4 4 18 90 

5 2 2 3 4 4 15 75 

6 2 2 3 3 3 13 65 

7      3 3 3 4 4 17 85 

8 2 3 3 4 4 16 80 

9 2 2 3 4 3 14 70 

10 3 2 4 4 3 16 80 

11 2 2 3 4 3 14 70 

12 3 3 3 4 4 17 85 

13 2 2 3 4 3 14 70 

14 2 3 3 4 4 16 80 

15 2 2 3 3 3 13 65 

16 3 2 3 4 4 16 80 

17 2 2 2 3 3 12 60 

18 2 2 3 3 4 14 70 
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19 2 2 3 4 4 15 75 

20 3 2 3 3 3 14 70 

21 2 2 3 3 3 13 65 

Jumlah 1585 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai terendah 60 

Nilai di atas 65 20 

Nilai di bawah 65 1 

Nilai Rata-rata 75,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 21 

REKAPITULASI NILAI SIKLUS II 

N0 Absen Siklus II Jumlah Nilai Akhir Ket 

 Pertemuan I Pertemuan II    
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1 
90 90 

180 90 Tuntas 

2 
80 90 

170 85 Tuntas 

3 
60 70 

130 65 Tuntas 

4 
85 90 

175 88 Tuntas 

5 
60 75 

135 68 Tuntas 

6 
65 65 

130 65 Tuntas 

7 
80 85 

165 83 Tuntas 

8 
75 80 

155 78 Tuntas 

9 
70 70 

140 70 Tuntas 

10 
75 80 

155 78 Tuntas 

11 
70 70 

140 70 Tuntas 

12 
75 85 

160 80 Tuntas 

13 
65 70 

135 68 Tuntas 

14 
75 80 

155 78 Tuntas 

15 
65 65 

130 65 Tuntas 

16 
70 80 

150 75 Tuntas 

17 
60 60 

120 60 Belum tuntas 

18 
70 70 

140 70 Tuntas 

19 
70 75 

145 73 Tuntas 

20 
70 70 

140 70 Tuntas 

21 
60 65 

125 63 Belum tuntas 

Jumlah  1542  

Nilai Tertinggi 90  

Nilai Terendah 60  
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Lampiran 22 

LEMBAR HASIL OBSERVASI KINERJA  GURU  

(SIKLUS II) 

Nilai di atas 65 19  

Nilai di bawah 65 2  

Nilai rata-rata kelas 73,43  

Nilai rata-rata klasikal (%) 90,48%  
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Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 

melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DI AMATI SKOR 

Pertemuan I Pertemuan II 

I PEMBUKA PELAJARAN   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Memberikan motivasi 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Melakukan kegiatan apersepsi 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir I = A    ...................     ................... 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

A Penguasan materi pelajaran   

4 Menunjukkan penguasaan materi pelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Menyampaikan materi dengan jelas 1    2    3    4 1    2    3    4 

6 Mengaitkan materi dengan realita kehidupan 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir IIA = B    ...................     ................... 

B Penerapan model pembelajaran Kuantum   

7 Kesesuaian antara materi dengan penerapan model 

pembelajaran kuantum 

1    2    3    4 1    2    3    4 

8 Melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa 

merasa senang dan aktif dalam pembelajaran 

1    2    3    4 1    2    3    4 

9 Guru sebagai model belajar yang baik 1    2    3    4 1    2    3    4 

10 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

bertanya 

1    2    3    4 1    2    3    4 

11 Melakukan pembelajaran yang mengkonstruksi 

pengetahuan siswa 

1    2    3    4 1    2    3    4 

12  Membagi kelompok sesuai kemampuan 1    2    3    4 1    2    3    4 

13 Melakukan penilaian yang otentik 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir IIB = C    ...................    ................... 

C Media Pembelajaran   

14 Media efektif dan efisien 1    2    3    4 1    2    3    4 

15 Menghasilkan pesan yang menarik 1    2    3    4 1    2    3    4 

16 Melibatkan siswa  1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir C = D    ...................    ................... 
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D Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan anak 

  

17 Menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam 

pembelajaran 

1    2    3    4 1    2    3    4 

18 Sikap terbuka terhadap respon siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 

19 Keceriaan dalam pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir D = E ................... ................... 

E Penilaian Proses dan hasil belajar   

20 Memantau kemajuan belajar selama proses 1    2    3    4 1    2    3    4 

21 Melakukan penilaian akhir dalam belajar 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir E = F ................... ................... 

F Penggunaan Bahasa   

22 Bahasa jelas, baik dan benar 1    2    3    4 1    2    3    4 

23 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir F = G ................... ................... 

G PENUTUP   

24 Melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 

25 Melaksanakan tindak lanjut dengan arahan, atau 

kegiatan 

1    2    3    4 1    2    3    4 

 Rata-rata butir G = H ................... ................... 

 Rata-rata Nilai Siklus I  

Pertemuan I=A+B+C+D+E+F+G+H= ...... 

                                         8 

Pertemuan II=A+B+C+D+E+F+G+H= 

                                         8 

  

 Skor rata-rata= skor nilai pertemuan I+ pertemuanII 

                                        2 

 

               Ngargoyoso,  April  2012 

Observer 

 

 

Sumarjo, S.Pd 

NIP. 196404271988061002 
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Lampiran 23 

LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

(SIKLUS II) 

Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 

melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DI AMATI 

SKOR 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Keterampilan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

4 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran  1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 

Skor Total   

Skor rata-rata  

Skor Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus 1 = (Skor pertemuan I+ Skor 

pertemuan II) : 2 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 5 (1% - 25%)        =  aktivitas siswa rata-rata kurang baik 

2. Skor total  6 – 10 (26% - 50%)  =  aktivitas siswa rata-rata Cukup 

3. Skor total  11 – 15 (51% - 75%)  = aktivitas siswa rata-rata baik 

4. Skor total 16 – 21 (76% - 100%) = aktivitas siswa rata-rata Sangat baik 

 

 Ngargoyoso,  April 2012 

Observer 

 

 

Ermawati Setyorini 

 

Lampiran 24 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa  
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Dalam Pembelajaran Menulis Karangan 

Siklus II 

1 Pradita Aprillia Putri V  V  

2 Eka Putri Indriati V  V  

3 Nining Setyowati V  V  

4 Anisa Dwi Pebroani V  V  

5 Ayu Sri Lestari V  V  

6 Wahyuni Dwi Wulandari V  V  

7 Sri Wahyuni V  V  

8 Elvin Nurul Khotimah V  V  

9 Novia Ramawati V  V  

10 Ica Rahmawati V  V  

11 Tatik Lestari V  V  

12 Dewi Lestari V  V  

13 Muhammad Nur Hudo V  V  

14 Yoxik Priya Utama V  V  

15 Deni Prasetyo V  V  

16 Priyatno Dwi Saputro V  V  

17 Riky Dharma Yuliadhi  V  V 

18 Widhiastono V  V  

19 Joko Windarko V  V  

20 Zahra Nabila Luthfania V  V  

21 Bayu Nugroho  V  V 

           

         Observer 

 

 

 

Ermawati Setyorini 

NO Nomor Absen 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Keaktifan Keaktifan 

Aktif Kurang Aktif Aktif 
Kurang 

aktif 


